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Köszönetnyilvánítás 

 Köszönöm családomnak, barátaimnak a türelmet és megértést, amit tőlük 

vontam el az időmből, hogy regényeim megszülethessenek. Köszönöm! 

 Mindenekelőtt azonban szeretném megköszönni Hűséges Olvasóim, 

regényeim iránt tanúsított érdeklődését, amivel önmagában is támogatást 

nyújtanak az írás iránti elköteleződésem rögös országútján. 

 Örülök, hogy Vagytok! Mint bizonyára sejtitek, tudjátok, az írás ebben az 

országban nem kifejezetten pénztárcabarát elfoglaltság, ám nem is ez számít, 

hanem az, amit az elmém szül, amit papírra vetek, az érdekes legyen mások 

számára. Ha csak egyvalakit érdekel, már nem hiába foglalkoztam vele órákon, 

napokon, hónapokon keresztül. 

 Szerencsésnek mondhatom magam, mert többen Vagytok! Köszönöm 

Nektek! 

 

Ajánló 

 Ajánlom e sorokat mindazoknak, akik szeretnek a betűk szárnyán 

kalandozni a képzelet birodalmában. 
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Jegyzetek 

 A történetben szereplő személyek kitalált karakterek. Kivételt képez ez 

alól Zsédely Laci bácsi személyisége és szerepe a Fedémesi Siklóernyős Oktató 

Parkban. Őt a történetben meghagytam úgy, ahogy ismerjük és mindannyian 

szeretjük. 

 

 A regény főszereplőjeként, a Comet cég "halálernyőként" elhíresült 

Papillon versenyernyőjének műszaki paraméterei, repülési tulajdonságai a 

valóságban megfeleltek a regényben leírtaknak. Az ernyő műszaki paramétereit, 

a típus történetének leírásához Gergelics László (aki ma már a Zsédely László 

névre hallgat - merthogy egész jól működő hallószervekkel rendelkezik) "a 

Papillon-sztori" című újságcikkét használtam fel, természetesen a szerző 

hozzájárulásával. 

 

 A regényben szerepeltetett Papillon repülési tulajdonságairól első kézből, 

saját tapasztalatból írtam, hiszen a regény főszereplője "Demona", jelenleg is a 

tulajdonomban van. Természetesen ismerve a típus veszélyességét, az ernyőt 

nem szándékozom eladni (jelige; siklóernyős fenegyerekek kíméljenek!). 

 Talán technikai érdekességként érdemes lehet megemlíteni, hogy a 

hírhedten rossz starttulajdonságán végül sikeresen úrrá lettem, mikor az 

egyébként gyárilag hurkolt "A" sor maillonjain teljesen kiengedtem a főzsinór 

hurkait, míg a "B" sor ugyanilyen gyári hurkait kisebbekre kötöttem. Ezzel a 

beállítással végül jóval barátságosabbá vált a Papillon startja (ha a hátsó trimmet 

egyetlen centivel kiengedtem, az ernyő 3-5 m/s-os szélben egész kellemesen 

startolhatóvá vált). 

 

 Az 58. oldalon, a tripla csillaggal jelölt párbeszédben az a Zimonyi Ádám 

szerepel, akit a Zanubia trilógiájának (Jéggé vált idő – 2014, Zanubia szíve – 

2015, A napisten legendája 2016.) főhőseként ismert meg a T. Olvasóközönség. 

 

 A 18. fejezetben található paramaginárius idősík-elmélet eredeti leírása 

Zsédely László - Lepkepatkók című regényében található (218-220. oldal). Az 

elmélet továbbfejlesztésére vállalkoztam (természetesen az ő engedélyével), 

mikor a 18. fejezetben a főhős tudományos magyarázat után kutatva, felkereste 

Laci bácsit. Ezen fejezet megírása előtt arra a gondolatra jutottam, hogy a leírás 

akkor lenne a lehető legvalósághűbb, ha az igazi Laci bácsi szavait használnám 

fel a regényben szerepeltetett Laci bácsi paratudományos elmélkedéseként. 
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1. 
- Hé, te ott! 

- Én? 

- Igen, te! - szólt hozzám egy elfúló hang hátulról. 

- Mit akarsz? - fordultam vissza, amitől a mögöttem jövő kénytelen volt 

megtorpanni, mert annyira közel került hozzám. Ilyen szempontból sose 

értettem a legtöbb embert, mikor felfelé baktatnak a hegyre. A szűk, meredek 

gyalogösvény ugyanis tele van az ösvényen behajló ágakkal, amelyek némelyike 

meglehetősen tüskés. Ha az élen haladó siklóernyős túrázó félrehajtja a szúrós 

gallyakat, majd elengedi, akkor a közvetlen utána jövőt úgy képen törli, hogy a 

delikvens olyan lesz, mint akit borotválkozás közben megevett a villanyborotva 

reggelire. Végeredményben így jár az, aki nem szakavatott túrázó. 

 Ezúttal - cseppet sem környezetvédő módon - inkább letörtem az ágat, 

nehogy az engem megszólító sporttárs kapja a sűrűn tüskés áldást. 

- Hallottál a halálernyő legendájáról? - kérdezte kissé bosszantóan modortalanul. 

- Persze! A haveromé volt. - válaszoltam. 

- Mi lett vele? 

- Lesittelték. 

- És az ernyő? 

- Jobbára eltűnt. - rántottam meg a vállam, jelezve, hogy részemről érdektelen a 

történet. 

- Eltűnt? - hökkent meg a pasas, egy pocakos, szemüveges nagyvárosi ürge, aki 

elég nehezen bírta ezt a szűk, hegyi ösvényt, ami egyenesen a Nagy-Eged hegy 

nyugati oldali starthelyeihez vezet fel. Az ürge lezser, városias stílusban beszélt 

és láthatóan szenvedett a megerőltető hegymenettől. Ebben a nyári hőségben 

talán nem is csoda hogy lihegett, meg izzadt, ráadásul a szokásos húsz kilós 

siklóernyős szerelésünk se könnyítette meg a felfelé jutást. Ám, mint szoktuk 

volt mondani magunk között, épp ez a hegymenet a sport a mi repülési 

formánkban. 

- El. És senki se tudja, mi lett vele. Talán épp az ön zsákjában pihen! - 

mosolyogtam rá akasztófahumorral, hadd borzongjon csórikám. Viccnek 

szántam, a fickó azonban alaposan megijedhetett, mert izzadságtól fénylő, 

pirospozsgás arca lassú metamorfózissal falfehérré vált. 

- Ez nem vicces! Épp nemrég vettem egy használt ernyőt. - hebegte halálra 

váltan, miközben hangszínéből kiérződött az enyhe bosszúság, hogy valaki 

heccelni merészeli őt - Ha a haverod volt a halálernyő tulajdonosa, akkor 

bizonyára ismered azt az elátkozott ernyőt! 

- Igen ... ismerem. - vallottam be kelletlenül. Csórikám már alaposan feltartott, 

miközben csoportjának többi tagja szép sorban elhaladt mellettünk. Minek is 

vártak volna ránk? Egy ócska, siklóernyősök közt terjedő buta babonával senki 

sem foglalkozik, kivéve persze az érintetteket. Hogy emiatt lekéssék a 
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sporttársak az aktuális termiküket, ami felliftezteti őket ezer, kétezer méteres 

magasságba, ahonnan elindulhatnak meghódítani a távolságot? Ugyan kérem! 

Ennél sokkal fontosabb, hogy időben felérjenek és a lehető legjobb 

startpozícióban teríthessék ki színes szárnyaikat, várva a nap, általuk 

legalkalmasabbnak vélt időpontját, amikor belestartolhatnak a jóba, vagyis a 

három őselem, a levegő, a víz és a hő elegyéből álló varázslatba, a termikbe, 

meglovagolva azt.  

 Az ipse azonban továbbra se tágított kíváncsiságával, ezért csakhamar 

megmondtam neki a szóban forgó halálernyő típusát. Barátunk döbbent arccal 

hallgatta. 

- Papillon?? Éééés milyen színű? - sápítozta falfehéren. Ekkor megmondtam 

neki, hogy épp olyan színű, mint most az arca! 

- Ee... ez... ez, nem lehet igaz! - hebegte. 

- De bizony igaz! A Comet a Papillont csakis vakítóan fehérben gyártotta. 

- N.. nem így értettem! 

- Akkor hogyan értette, ha szabad megkérdeznem? - csendült ki hangomból az 

enyhe ingerültség, mert már én is folytatni szerettem volna utamat felfelé. 

- Úgy, hogy nemrég épp ilyen ernyőt vettem! Fehéret! Mindenhol fehéret, 

kivéve egy piros "Demona" feliratot az alsóvitorla közepén, meg egy "Papillon" 

feliratot a stablapon! 

 A stablap a siklóernyő kupolájának az a felülete, amely inkább 

oldalirányú stabilizálófelületként szolgál, mintsem hogy részt venne a szárny 

többi felületéhez hasonlóan a felhajtóerő termelésben. Ezek a 

stabilizálófelületek az ernyő két szélén lefelé konyuló, levegővel feltöltődő 

szárnyfelületek, amik nem rendelkeznek közvetlen levegőbeömlő nyílással. 

Most kérdezheti a kedves és kedvetlen olvasó, hogy akkor hogyan töltődik fel 

levegővel? Rém egyszerűen. Legalábbis amennyiben a rém egyszerű... Az 

ernyőkupola, mint repülő szerkezet egy felsővitorlából és egy alsóvitorlából áll. 

Közöttük szárnyprofil alakúra szabott, merevítőkkel ellátott válaszfalak vannak 

bevarrva. A két válaszfal közötti területet cellának nevezi a szakzsargon. Ezek a 

válaszfalak perforáltak, hogy a cellák közt áramló levegőnek szabad útja legyen 

eljutni a kupola belsejének bármely pontjára, vagyis a kupolanyomás belül 

némileg egyenletesebben alakuljon. Emellett ezek a perforációk engedik 

feltöltődni a kupola két szélén elhelyezkedő stablapokat is. Általában a 

stablapon helyezkedik el az ernyő gyártójának emblémája, a típusnévvel együtt, 

mely esetünkben egy vakítóan hófehér ernyőkupolára írt fekete "Papillon" 

felirat, ami egy francia szó. Magyarul annyit tesz; "pillangó". A gyártó 

névválasztása a történtek fényében több, mint érdekes. Erről a továbbiakban 

bőven beszámolok majd. 

- Ezek szerint megkerült a haverom ernyője! - képedtem el, az erősen pink 

"Demona" feliratra gondolva. 
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- Micsoda? Hogyhogy megkerült? Miről kell tudnom ezzel az ernyővel 

kapcsolatban? Ugye nem akarod azt mondani, hogy a zsákomban pihen a 

halálernyő? 

 Nem akartam azt mondani, ezért inkább elkezdtem elmesélni mindent, 

amit erről az ernyőtípusról az utóbbi időben összeszedtem, csak épp egyelőre a 

haver és a saját szerepem hallgattam el az ügyben. Mert ugyan minek rémisszem 

halálra ezt az egyébként is falfehéren, nyári hőségben didergő szerencsétlent, 

akinek a hangulata már kellően megalapozott egy siklóernyős módra tálalt 

kísértethistóriához. 

 

2. 
 A starthelyre való nagy igyekezetem két tüskebokor közt ért véget, mikor 

belekezdtem a Papillon születésének legendájába. Őhófehérségét, a halálernyőt 

kicsivel későbbre tartogattam. 

 Talán most valamiféle különc bevezető történetet kéne elmesélnem, ám az 

a nagy igazság, hogy a halálernyő a leghétköznapibb módon született úgy, mint 

bármelyik másik ernyő. Azazhogy talán mégsem, de úgy vélem, inkább 

kezdeném a legelején. 

 A "Papillon" az osztrák STV-Comet cég első olyan ernyője, melyet a 

korábbi termékeitől eltérően, az akkor még újdonságnak számító, diagonálcellás 

kupolával gyártottak. A diagonálcellás technológia ekkor kezdett felfutni a 

siklóernyőgyártók között, lévén hogy segítségével egyszerűbb, kevesebb 

zsinórzatra van szükség, azonos kupolamerevség és ernyőbiztonságosság 

mellett. Ebből adódóan az ernyők siklási teljesítménye jelentősen nőtt. A Comet 

Papillonja az 1995-ös év egyik csúcskategóriás versenyernyője volt. Ez az új, 

diagonálcellás technológia mellett a köpenyszövés nélküli kevlárszálakból 

készült erős, de igen vékony galériazsinórzatnak, valamint az akkori korban 

komolynak számító nagy oldalviszonynak köszönhető. 

 Itt most meg kell állnom pár gondolat erejéig néhány szakkifejezés 

értelmezése miatt. Az ernyők diagonálcellái azt jelentik, hogy az ernyőszárny 

alsó és felső felületét, vagyis az alsó- és felsővitorlát belül összekötő függőleges 

cellaválaszfalakat átlós, merevítő válaszfalakkal is ellátták. Ezek átlósan tovább 

osztották a cellákat, így hozva létre a diagonálcellákat. Ennek egyenes ági 

következménye, hogy innentől már nem vált szükségessé minden egyes 

cellaválaszfalhoz zsinórleágazást varrni a pilóta felé, így jelentősen kevesebb 

zsinórral készültek az újabb ernyők, ami a zsinórok által a menetszélben 

keletkezett rezgések indukálta káros örvények mennyiségét, vagyis a zsinórok 

légellenállását csökkentette. Ennek hatására az ernyő jobban siklott a levegőben, 

szakmai kifejezéssel élve jobb lett a siklószáma. És akkor mi az a siklószám? Ez 

egy elméleti számadat, amely megmutatja, hogy adott repülőeszköz egy méter 



 
8 

 

merülés mellett hány métert képes vízszintesen, egyenes vonalban siklani. Minél 

nagyobb ez az érték, annál nagyobb teljesítményű az adott repülő szárny. 

 Sajnos még mielőtt folytatnám történetem, néhány sor erejéig tovább kell 

terrorizálnom a T. Olvasót még néhány szakkifejezéssel. Olyannal, mint például 

a "galériazsinórzat". Az ernyők zsinórzata általában három különböző 

vastagságú és ebből adódóan háromféle terhelhetőségű zsinórzattal rendelkezik. 

A pilótától kiindulva az első a főzsinórzat. Ez a legvastagabb, ennél fogva a 

legnagyobb teherbírású zsinórzat. A főzsinórhoz csatlakoznak a vékonyabb 

középzsinórok, amikből aztán a legvékonyabb galériazsinórok ágaznak le. A 

galériazsinórok az ernyő alsó kupolájához csatlakoznak, általában a 

cellaválaszfalba varrt apró kis fülecskéken keresztül. Könnyen belátható, hogy a 

galériazsinórokból van a legtöbb. Vagyis legcélszerűbb ennek a mennyiségét és 

vastagságát csökkenteni, a szükséges szilárdsági követelmények megtartása 

mellett. A Papillon esetében a diagonálcellák és a köpenyszövés nélküli kevlár 

galériazsinórok épp ezt a célt szolgálták. Ám a jobb siklást még egy további 

fontos tényező is nagyban befolyásolja. Ez pedig a kétoldalt elhelyezkedő 

stablapok keltette káros örvények minimálissá csökkentése. Aki tudja, mi célt 

szolgál a mai modern légitársaságok repülőgépeinek szárnyai végén található 

winglet, az máris kapiskálja a választ. Bizony, a winglet is a Kármán Tódor által 

régen felismert káros örvények csökkentését hivatott elősegíteni. Ezek a 

légibuszok siklási teljesítményének javítása, üzemanyag-szükségletének 

csökkentése, vagyis gazdaságosabb üzemeltetése miatt került a szárnyak végére 

beépítésre. A sikló-repülőgépeknél a szárnyvégi káros örvények csökkentése, 

illetve a jobb siklószám elérésének titka nem más, mint - megfelelő formai 

kialakítás mellett - a szárnyfelület, vagyis a felhajtóerőt termelő felület 

megnyújtása, "karcsúbbá" tétele. Az oldalviszony, mint mértékegység éppen ezt 

jelenti. Az ernyő fesztávjának a négyzete és az ernyőfelületnek a fizikai 

hányadosa adja ezt a mértékegység nélküli számadatot. A Papillon esetén ez a 

számadat 5,5 körüli, ami az akkori években bizony kirívóan magasnak számított. 

Ha a kor átlagos ernyőire gondolunk, leginkább a régi, szögletes paplanernyők, 

vagy az éppencsak ellipszis alakú, alacsony oldalviszonyú ernyők jutnak 

eszünkbe. 

 Természetesen jogosan merül fel a kérdés, hogy ha a Papillon ennyire 

szuper ernyő volt, akkor miért ennyire veszélyes-szeszélyes természetű? A 

kérdésre a válasz több tényező összességéből adódik. Először is papírra kell 

vetni, hogy a Papillon eredetileg is versenyernyőnek készült. Emellett a Comet 

cég abban az időben döntött úgy, hogy profilt vált. Abbahagyja a siklóernyők 

tervezését és gyártatását, aminek egyenes ági következménye lett, hogy a 

legújabb fejlesztésű modern versenyernyőjük egyszeriben mostohagyerekké 

vált. Az akkoriban legkomolyabbnak számító siklóernyő-típusokat bevizsgáló és 

minősítő intézetnek, a német DHV-nak már el se küldték minősíttetni legújabb 

fejlesztésük prototípusait, megelégedtek a korábbi, akkorra már elavultnak 
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számító ACPUL-minősítéssel. Itt versenykategóriába sorolták, így a DHV-nál is 

jó eséllyel pályázhatott volna a 3-as, azaz a szintén versenykategóriára. Ám 

ezzel már nem törődött a Comet. Ez később komoly szerepet játszott az 

ernyőről, a köztudatban elterjedt rossz értékeléssel kapcsolatban. 

 A Comet Marcaliban és Keszthelyen gyártatta a siklóernyőit, majd a 

külföldi megrendelő megszűnése után a keszthelyi varroda 1996-ban kiárusítást 

tartott a raktárukban porosodó több ernyőtípusból, így az előző évben legyártott, 

de már a Comet megszűnése miatt át nem vett egyik elkészült sorozat 

Papillonból is. Ezek a szárnyak kísérleti típusok lehettek, mert a Keszthelyen 

hányódó ernyők sorsát felkaroló Gergelics Lászlóhoz kerültek műszaki 

vizsgálatra és engedélyeztetésre. Tőle tudtam meg, hogy mikor az azonos 

méretű ernyők zsinórhosszait megmérte, meglepődve tapasztalta, hogy a 

zsinórok két azonos méretű Papillonon is más méretűek voltak. De voltak még 

további problémák is. Először is a már említett fehér kupola felsővitorlázatának 

anyaga az egyik fő problémaforrás. Nem az anyag minőségére gondolok, mert 

az az ominózus felsővitorla az akkori kor divatja szerint mylarbevonatot kapott. 

Ettől fényes, csörgős és különösen strapabíró anyaga lett, ráadásul az ernyők 

kupolaanyagaira oly gyilkos nap UV sugárzása sem tudta egykönnyen 

megsárgítani, mert a fehér bevonatba kevertek egy csöppnyi kéket, amitől az 

még fehérebbnek és ellenállóbbnak hatott. Ez mind nagyon rendben is lett volna. 

Ám míg egy normál kivitelezésű versenyernyő gyártójának - a karcsú kupola 

miatt - minden lehetőséget meg kell lovagolnia, hogy a lehetőségekhez képest 

még jól startoló szárnyat gyártson, ezért a kupolaanyagot leginkább a 

vékonyabb, 40 grammos négyzetméterenkénti anyagból készíti, addig a Papillon 

felsővitorlázatát 55 grammos mylarbevonatos anyagból hozta ki a Comet. Ettől - 

meg a korai, hosszú diagonálcellák bevarrásának köszönhetően - a kupola 

nagyon nehéz lett. Ez a gyakorlatban leginkább az ernyő nehézkes, rossz 

starttulajdonságaiban nyilvánult meg. Talán ekkor dönthetett a régifajta hátsó 

trimmes hevederzet mellett a Comet tervezője, hogy gyorsabbra állított trimmel, 

gyenge szélben is lehessen startolni vele, noha ez a többi versenyernyő esetén 

akkoriban már épp kifelé ment a divatból. Mindenki más a lábgyorsítót 

preferálta. Persze a konkurencia versenyernyői könnyebb, jobban startolható 

ernyőanyagokból készültek. 

 A nehézkes start mellett a Papillon hátsó trimmjének gyorsabbra állítása 

aztán úgy felgyorsította a kupolafelhúzás utáni startot, hogy az 

balesetveszélyessé vált. Jómagam is baleseteztem egy szépet a haver ernyőjével, 

ami talán még jobban megkavarta az utána következő események tragikus 

végkifejletét. De erre még részletesebben is kitérek. 

 Ám ezekkel a műszaki tulajdonságokkal együtt még mindig nem állítható, 

hogy a Papillon érdemes lenne a többi ernyőhöz képesti külön, halálkategóriába 

sorolásra. Azonban történt a keszthelyi kiárusításon egy baljós esemény. Az 

ernyőket - az új állapotuk ellenére - az átlagos, új verseny-siklóernyők piaci 
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értékének töredékéért, negyvenezer forintért kezdték el árusítani. Gergelics Laci 

kapott a lehetőségen, ám pénze nem lévén inkább elhívta a barátokat, hogy itt a 

lehetőség, vegyenek új, elfekvőben lévő ernyőket olcsón, közvetlen a varrodából 

a gyártó megszűnése okán. 

 A készlet nagyon gyorsan el is fogyott. Mire az ország siklóernyő-

kereskedő dílerei észbe kaptak, a vevőkörük jó része már olcsón vett, új állapotú 

ernyőkkel villogott. Ám a boldog Papillon-tulajdonos siklóernyősök sportolói 

képessége elég nagy szórást mutatott, emellett később, az ernyők 

légialkalmassági tesztjén derült ki, hogy az új állapot mit sem számít, mert az 

ernyők zsinórbeállításainak különbözősége miatt azok repülési tulajdonságai is 

nagyban eltértek egymástól. A széria-példányok közé ugyanis a készlet 

eladásával megbízott üzemi technológus belekeverte a kevésbé jól viselkedő 

tesztpéldányokat is, ezért egyeseknek nyugodt, viszonylagosan "kezesbárány" 

versenyernyő jutott, míg más kifogta a terminátort, ami gyorsan megette őt 

reggelire. Mikor kitudódott, hogy egyes Papillonokkal gond van, a dílerek 

kalózmosollyal a bajszuk alatt kezdték el hirdetni, hogy a Papillon egy 

"halálernyő", senki ne merjen repülni a típussal, mert veszélyes, mert egy 

halálosztó! Pedig ez csupán egy-egy példányra vonatkozott abból a nagyjából 

negyvenből, ami a keszthelyi kiárusításon elkelt. 

 Mikor történetemben idáig értem, reménykedve közbevágott a hőségtől és 

a sztoritól erősen izzadó sporttársam. 

- Ez azt jelenti, hogy az én ernyőm halálernyő voltára nagyjából egy a 

negyvenhez az esélyem? 

- Lehetne ez a végszó, igen! - válaszoltam, amitől egy megkönnyebbült sóhaj 

szakadt fel emberünkben. - De sajnos nem erről van szó. - A megkönnyebbült 

arckifejezés rögvest eltűnt, majd ijedt felhő ráncolta fel az izzadságtól fénylő 

homlokot. 

- Mi van még, amiről tudnom kéne? 

- Ön azt állította, hogy az alsóvitorla közepén egy piros felirat virít. "Demona". - 

néztem rá kifürkészhetetlen arccal. 

- Nem teljesen piros az a felirat! Inkább olyan rózsaszínes, vagyis inkább mai 

szóhasználattal élve; pink. 

- Ettől féltem! Az a felirat valóban pinknek készült! Merthogy az az ernyő 

eredetileg egy lány tulajdonában repült. Egy lányé volt, aki kedvenc gyerekkori 

történetének, Hamupipőkének gonosz mostohájáról nevezte el az ernyőjét. A 

lány egy magas, szőke, izmos sportolónő volt. 

- Hogyhogy csak "volt"? - gyűlt egyetlen jókora ráncba, az ipse gondoktól 

terhelt arca. 

- Úgy, hogy a lány éveken át kómában feküdt, majd miután ez idő alatt a szülők 

is belátták, hogy lányuk sose ébred fel, az orvosokkal lekapcsoltatták a gépet. 

- De mégis mi történt? Hiszen egy fiatal, életerős lányról beszéltünk az imént, 

nem? 
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- A lány fiatal, életerős volt, valóban. De egy nap kiment a Dolomitokba repülni 

a Papillonnal. Profi ernyősként nem is okozott neki gondot a start. Szépen 

emelkedett és a hátsó trimm, meg lábgyorsító segítségével szépen haladt előre az 

erős szélben. A többit a fedémesi Laci bácsitól tudom, aki pusztán az ott, 

helyben repülő siklóernyősök beszámolóira, meg a netre került baleseti 

jegyzőkönyvre támaszkodhatott. - válaszoltam, majd belekezdtem ebbe a 

történetbe is. 

- A lány kapott egy hatalmas féloldalas csukást, amit az ernyő nagyon vadul 

reagált le a hátsó trimm és a lábgyorsító együttes alkalmazása miatt. A lány 

próbálta rendezni, ám az ernyő azonnal vad pörgésbe kezdett és olyannyira 

kilengett, hogy az egyik ilyen kilengésnél a lány alá befordult a fél kupola. 

- Oké, ez tényleg nagyon veszélyes helyzet. De miért nem dobott mentőernyőt, 

hisz azt állítottad profi sportolónő repült azzal az ernyővel? 

- Mert a jobb oldalon, az ülőlap alatt volt a mentőernyő fogantyúja, amit bal 

kézzel nem tudott elérni. 

- Miért? Mi lett a jobb kezével? - kerekedett el barátunk szeme. 

- Mikor a lány beleesett a kupolába, a jobb csuklójával reflexszerűen 

rátenyerelhetett a kupola alsóvitorlájára, ám a következő pillanatban kiesett 

belőle, csakhogy a csuklójára rátekeredett az ernyő galériazsinórzata. 

- Ééés? 

- Mint tudhatod, ennek a típusnak köpenyszövés nélküli kevlárzsinórból, 

szaknyelven kopasz kevlárból van a galériazsinórzata, ami a milliméternél is 

vékonyabb zsinór. A kupolából való kiesés után egy széllökés 

belekapaszkodhatott a még viszonylag ép kupolafélbe, majd épp akkor rántott 

egyet rajta, mikor a lány kiesése után megfeszültek a zsinórok. Az egyik damil 

vékonyságú zsinór egész egyszerűen csuklóból, a porcok között átvágta a lány 

jobb kezét. Ezek után esélye se volt mentőernyőt nyitni. Állítólag a becsapódás 

előtt a vérveszteségtől és a hullámokban rátörő fájdalomtól elködösülhetett a 

tudata, amit őszintén remélek is, mert egy jókora sziklán csattant a lány. Komoly 

belső sérülésekkel szállították kórházba. Leszakadt a jobb veséje, meg a lépe. 

Eltört a gerince, egy nagyobb kő bezúzta a mellkasát, szétroncsolva a bordáit. 

Az egyik törött borda átszúrta a tüdejét. Mindkét combcsontja eltört, a bal 

bokája összeroncsolódott, emellett a koponyája akkora ütést kapott, amitől az 

betört. A többi sérülés önmagában is nagyon veszélyes, ráadásként, különös 

módon a lemetszett jobb kezet se találták meg, de jórészt az orvosok gondos és 

alapos beavatkozásának hála ezeket a sérüléseket el tudták látni, noha a lány 

valószínűleg nyomorékká vált volna egész életére. Ám a koponyasérülés 

következtében, hiába volt minden műtétsorozat, a kómából már soha többé nem 

ébredt fel. A szülei a lányuk okozta sokk hatására szétmentek. A szülők pár 

évvel ezelőtt temették el a lányt. Az apa nem bírt ránézni a lánya szeretett 

versenysportjának szomorú mementójára. Ekkor került másodszor piacra 

Demona, amit végül a haverom vett meg. 
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- Te jó Isten! Ez iszonyatos történet! 

- Igen. Sajnos ez még csak a bevezető volt. Ugyanis ez az ernyő jogilag még 

mindig a lesittelt haveromé, és bűncselekmények láncolata kellett ahhoz, hogy 

hozzád kerüljön... 

 

3. 
Bekölce, Magyarország 

2007. március 10. 

- Láttad ezt a hirdetést a neten? - kérdezte tőlem Sanyi, a pg.c2.hu honlapra 

utalva. Ez volt Magyarország legismertebb siklóernyős apróhirdetésekkel 

foglalkozó ernyős hírportálja. Az oldalon lévő hirdetéseket böngészte épp a 

laptopom segítségével. 

- Dehogyis. Szerinted mikor láttam volna? Egész hétvégén a fater öreg tragacsát 

babráltam, mert tudta, hogy én mentem vele legutoljára, és szombat reggelre 

nem akart indulni. 

- Minek kérted egyáltalán kölcsön? A pénteki buliba mehettünk volna az én 

kocsimmal is! 

- Azzal a vacak Suzukival? A csajok kiröhögtek volna! A küszöb már teljesen 

szét van rohadva! - élcelődtem kicsit a haverral. Tudta, igazam van és persze 

épp emiatt bosszúsan is tekintett rám. Sose szerette, ha bármi is utalt a kettőnk 

közötti szakadékra - legalábbis az anyagiakat illetően. Azért hozzá kell tennem, 

az én családom sincs pénzügyileg jól eleresztve, ám Sanyi valóban egy 

nincstelen proligyerekként tengődött, aki - mikor épp senki se alkalmazta - 

jórészt alkalmi munkákból és a szerény közmunkási segélyéből tartotta fenn 

magát. Szegény fiú egész eddigi életében éppencsak úszott a felszínen, olykor 

jócskán alámerülve. Becsületére legyen mondva, egy iparkodó, szorgalmas 

gyerek lenne, aki apám méhészeti gazdaságában nyaranta mindig is becsülettel 

helyt állt. Innen a szoros barátságunk is, hiszen a méhészbizniszben - apám 

révén - gyerekkorom óta nekem is jócskán ki kellett vennem a részem. Sanyival 

- egyetlen hónap különbséggel - szinte egyidősek vagyunk. A fiú pár éve került 

hozzánk feketemunkásként, mikor a nyári nagy mézbetakarításban pörögtünk. 

Derekasan kivette a részét a munkából, ezért apám kezdettől fogva jóindulattal 

viseltetett iránta. Olykor, telente ha nem volt tűzifája az anyjának, apám segítette 

ki őket. Sanyi sokszor aludt nálunk, már szinte a testvérem volt. Mikor később 

belevágtam a siklóernyőzésbe, mindig irigyen nézett utánam, ahogy hétvégente 

Fedémesre mentem. Ő - nincstelenként - nem űzhetett ilyen költséges sportot. 

Akkoriban a barátságunk bizony komolyan megsínylette a hétvégi repülős 

kiruccanásaimat, aminek a vége az lett, hogy Sanyi a következő mézes idényt 

nem volt hajlandó elvállalni apámnál. Apám kínlódott, fűt-fát ígért, de Sanyi 

nem állt kötélnek. Akkoriban végezte el a géplakatos szakiskolát Egerben, 

emiatt a faluban apróbb vasmunkákat is tudott vállalni, mert az apámnál keresett 
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pénzéből vett egy olcsóbb kisflexet, meg egy-két szerszámot hozzá. 

Hegesztőtrafója is volt, amit az apjától örökölt, aki már akkor elhagyta a 

családját és a nyomorgós falusi életet, mikor Sanyi még apró kisgyerekként 

szaladgált körülötte. Sanyi alig emlékezett az apjára, az anyja pedig nemigen 

beszél róla. Amit én tudok, azt az apámtól hallottam, ami szintén nem túl sok. 

 Sanyi felvágósnak, meg burzsujnak nevezett, mikor elkezdtem az első 

repülős leckéket a Fedémesi lankákon. Jól haladtam volna, de sajnos a szezon 

közepén apámnál kellett mézet pergetni. Abban az évben túl sok munka hárult 

rám, amit jórészt a haver miattam való bedurcizása okozott. Így történt, hogy 

csupán a következő évben tudtam a Nagy-Eged hegyről repülni az első 

magasstartjaimat. A dolog előnye - merthogy később feltűnt ez is - abban rejlett, 

hogy ha már a Sanyi munkáját is én végeztem el, apám az én mézpénzem mellé 

hozzácsapta a Sanyinak a munkabérét is. Emiatt nyár végére olyannyira jól 

álltam anyailag, hogy késő ősszel megvettem első siklóernyős szerelésemet, egy 

kék Ozone Octane siklóernyőt, meg egy fekete-sárga Woody Walley beülőt, 

ülőlap alatti mentőernyővel. Szerencsém volt a vásárlással. Először is azért, mert 

késő ősszel kezdődik a siklóernyős holtszezon. Ilyenkor sokan akarnak 

megszabadulni feleslegessé vált szerelésüktől, ezért az árak lefelé mennek, az 

eladók pedig a nagy ernyődömping miatt könnyebben mennek bele egy 

hajmeresztőbb alkuba is. Jó példa erre az a srác, aki egy pesti dílertől úgy vett 

ernyőt, hogy az eredetileg nyolcvanezer forintért hirdetett holmit már akciósan 

hetvenért árulta, ám mikor a srác felhívta, a telefonon leegyeztetett találkozón 

lealkudta az árat hatvanra. Személyesen aztán egy apróbb hibára hivatkozva 

nem vette meg az ernyőt. A díler később újra felhívta. A srác már más ernyőt 

nézegetett, mégis úgy döntött, hogy ha le tudnak menni az árral negyvenig, 

akkor megveszi a szóban forgó, szintén Ozone gyártmányú Vibe-ot. Arra 

gondolt, hogy a hibát 5-10 ezerért szakműhelyben gond nélkül rendbe tudja 

hozatni és így már egész jó áron vehetett egy ernyőt. Végül negyvenötben 

állapodtak meg, majd extraként kapott hozzá öntapadós ernyőjavító anyagot, 

amivel kifogástalanul meg tudta saját magának oldani a nevezett apróbb 

problémát. 

 Az én ernyőm hibátlan állapotú szerelésként különösen jó vételnek 

számított. Középkategóriás ernyőként árulták. Szerencsére mindenki a tanuló 

kategóriás ernyőket kereste, emiatt az ernyő tulaja nem tudta eladni az ernyőjét, 

ezért az egyébként is simán elérhető árból nagyon sokat tudtam alkudni, 

gyakorlatilag a külön árult mentőernyőt ingyen vettem meg. Nem sok pénzem 

maradt, de abból még futotta a következő év tavaszán lezajló magasstartos 

képzésre. Sanyi sárgult az irigységtől, miközben arra gondoltam, hogy úgy kell 

neki! Minek hagyta ki a tavalyi mézpergetést? Csakhogy apám ezt másképp 

gondolta. Rájött, hogy Sanyit mi bántja. Idén már nemcsak a pergetésnél, hanem 

a kaptárak javításánál is szüksége lett volna rá. Felajánlotta Sanyinak, hogy 
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befizeti egy alaptanfolyamra Fedémesen, a közbülső időben pedig 

gyakorolhatott az én ernyőmmel. Sanyi hamar beadta a derekát. 

 Nagyon ment neki az ernyőzés. Mire a pergetésre került a sor, már ő is túl 

lett az első magasstartokon, természetesen az én szerelésemmel. A magasstartos 

képzés díját a tavaszi kaptárjavítással kereste meg. Mire jött az ősz, a 

holtszezon, már mindketten hasonló képzettségre tettünk szert ernyőzésben, csak 

épp neki még nem volt szerelése. A következő évben én elvégeztem egy 

vészhelyzeti tréninget, majd pilótavizsgát tettem. Sanyinak kocsit kellett vennie, 

mert talált állást Egerben és elég lehetetlen időben hívták be dolgozni. Később 

időnként a szomszédos falvakban is vállalt maszek melót, ezért végül 

mindenképp kellett a kocsi. Egy egészen olcsó kis Suzukit vett, ami olcsóbb 

volt, mint az én ernyős szerelésem, de még így is annyira megszorult, hogy 

mikor a következő szezonban apámnak szüksége lett rá a méheknél, már alapból 

úgy tárgyalt vele, hogy fizesse ki Sanyi pilótaképzését és a vészhelyzeti 

tréninget, amit az osztrák Alpokban, Hallstadtban rendeznek meg, mert neki arra 

már végképp nincs pénze. Ezen felül természetesen az éves kaptárjavítás bérét is 

megkapta. Apa belement az alkuba, mert az évek alatt egyre büszkébben nézett 

ránk, hiszen gyerekkorában neki is nagy álma volt a repülés, csak végül sose 

adódott lehetősége kipróbálni az ilyesmit. Sajnos manapság meg már hiába van 

pénze, túl öregnek tartja magát légibohócnak. 

 Mikor Sanyi is letette a pilótavizsgát, apa mindkettőnket elvitt az egri 

Szépasszonyvölgybe, hogy egy kancsó bor és egy jó pincepörkölt mellett 

megünnepeljük, hogy mindketten felcsaptunk a levegő hős lovagjaivá. Arra 

emlékszem az ünneplésből, hogy apa alaposan berúgott, így Sanyi vitt minket 

haza apa Astráján. Azt mondta, ennyivel igazán tartozik azért, hogy átvállaltuk 

ernyős pilótaképzésének költségeit. 

 Bekölce, ahol lakunk, a vidéki Észak-Magyarország egy elmaradott kis 

faluja, nem messze a Bükk-fennsík egyik jellegzetes mészkőhegyétől, a 

Bélkőtől. A legközelebbi nagyobb város Eger, ami hozzávetőlegesen harminc 

kilométerre fekszik déli irányban, leszámítva a Bélkő lábánál található kisvárost, 

Bélapátfalvát, aminek a kilencvenes évekbeli várossá nyilvánítása nagy 

derültséget keltett a környező településeken, noha a bélapátfalvi lakosság 

nagyon komolyan és nagyon büszkén vette, hogy falujuk közigazgatásilag 

várossá vált. A mi falunkat azonban teljesen elfeledte a T. Hivatal. A falu 

legfőbb utcája ugyanolyan vacak, kátyús állapotban leledzett Bélapátfalva 

várossá nyilvánításának idején, mint most. Azonban mi, bekölceiek továbbra is 

kis faluközösségként éltük mindennapjainkat, míg Bélapátfalva még a 

rendszerváltás utáni recesszió miatt bekövetkező cementgyár bezárást követően 

is iparos központként üzemelt tovább, aminek következtében az összetartás 

náluk valahogy szétesett. 

 Mi tovább éltük méhész mindennapjainkat, míg Sanyi iparosemberként 

apróbb maszek melókból rakta össze a megélhetéshez szükséges lóvét, miután 
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létszámleépítés következtében kirakták a munkahelyéről. Először a nemrég 

felvett embereket bocsátották el, így Sanyinak esélye se volt. Persze Sanyi 

alaposan nekibúsult, de azért hétvégente csak bejárogattunk bulizni az egri 

csajokhoz, akik inkább rám tapadtak, miután kiderült, hogy kettőnk közül 

nekem van pénz a tárcámban. 

 A füstös egri kocsmák közül különösen az Alabárdost kedveltük, ami a 

főiskola épületéhez közeli, a Dobó térre nyíló egyik kis utcában volt található. A 

kocsmától pár lépésnyire lévő kis pizzériába vittük a kocsmában megismert 

csajokat vacsorázni, azután visszamentünk tovább inni. A lényeg, hogy a csajok 

jól érezzék magukat, majd minket. Később aztán jöhetett az egri Érsekkertben 

található Liget Kaszinó, ahol élőzene mellett tudtuk a csajokat tovább puhítani. 

Mivel általában Sanyi vezetett, mindig én voltam a spiccesebb, vidámabb 

jelenség, így a ropogósabb pipifalatok természetesen nekem jutottak. 

 A Liget Kaszinó exkluzívabb helynek számított, így ha oda vittük a 

csajokat, biztos befutók voltunk náluk egy-egy kósza csókra az egyik érsekkerti 

félhomályos padnak dőlve. Ezzel egészen addig nem is lett volna gond, míg fel 

nem szedem az egyik testőr barátnőjét az Alabárdosban és vele állítok be a 

Ligetbe. Az ügy vége jókora ordítozások kíséretében lezavart hatalmas 

verekedés lett az éjszakai Érsekkert félhomályos fái között. Sajnos az imént nem 

megfelelő igét használtam, mert az a verekedés leginkább verés volt. Sanyi 

ugyan próbált segíteni, de ezzel csupán azt értük el, hogy őt is jól eltángálta az a 

kétajtós szekrény. 

 Másnap aztán jól elelmélkedhettünk a forgandó szerencsén, meg az élet 

nagy nehézségein. Legalábbis ami a fagyasztóig való eljutást illeti. Mert ugye 

szükség volt a fagyasztott borsóra, ami a szemünk körüli zúzódások lejegelésére 

egészen ideálisnak bizonyult. 

- Na, mija srájcok? Medduttátok az ukrán női kallakválogatottat? - élcelődött 

Zsuzska, a szomszéd nő, aki sokszor átjött apának segíteni a házimunkában, 

mert nem igazán jól állt ez a téma a faternak. Bizonyára volt is közöttük valami, 

mert időnként éjszakára is maradt. Zsuzska akkoriban egy vidám természetű, 

vékony, filigrán negyvenes nő volt, göndör, vörös hajjal, fehér bőrrel, és óriási 

szeplőkkel az orra hegyén, az arcán, meg még a vállán is. Mindezt leszámítva, 

bizony tizenéves szemmel nézve is akadt benne bőven erotikus kisugárzás, dehát 

az is igaz, hogy egy korombéli srácnak, akiben éppen tombolnak a hormonok, 

minden nőben épp elég erotikus kisugárzás akadt. 

 Mindenesetre, ha Zsuzska túl sok időt töltött a nyári napon, akkor 

igencsak hamar pipacspiros lett, majd alaposan leégett, bármennyire is kenegette 

magát a legmagasabb faktorszámú fényvédős naptejjel. Ezt már nagyon jól 

tudtam, mert nemegyszer kilestem Zsuzskát, amint a hálószobájában 

levetkőzött, bekente magát naptejjel, felvette a fürdőruháját, meg egy jókora 

szalmakalapot, majd kiment a kertbe kapálni. Élvezet volt nézni, ahogyan 

kapált. Mikor lehajolt egy-egy gazt kiszedni vagy a kapáról lekaparni a földet, 
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húsos, de még éppen vékony tompora elővillant és a napfényben játszadozó 

farizmok összehangolt munkája következtében mindig kiszáradt a szám a 

látványtól. A melle... hát az nem igazán volt neki. Apró kis melltartó is elégnek 

bizonyult a fiús cicik tartására. Zsuzska válla tízpercnyi napon kapálás után 

mindig nagyon piros lett, ezért mindig fel kellett vennie egy inget. Ekkor ugyan 

még egy ideig élvezkedhettem combjainak látványán, de aztán azok is nagyon 

hamar pecsenyepirosra sültek, így az élvezkedés arra a napra, meg a 

rákövetkezőkre be is fejeződtek. Később rájöttem, hogy Zsuzska mindig 

megszabadult a melltartójától, ha felvette a leégés elleni ingét, ugyanis hegyes 

cicibimbói mindig majdnem átszúrták ingének elejét. 

 Zsuzska nagyon erotikus hatással volt mindennapjainkra, hiszen egyszer 

Sanyit is meginvitáltam egy ilyen kapálós látványkertészeti bemutatóra. Együtt 

ittuk a sört és elmélkedtünk Zsuzska isteni tomporán, amit előszeretettel 

villantott felénk, mikor lehajolt, hogy leigazítsa kapájáról a rátapadt földet. 

- Egyszer jól meg kéne dugni Zsuzskát! Dögös kis ribanc. - kommentálta Sanyi, 

Zsuzska bemutatóját. 

- Ő nem ribanc! Meg különben is apa barátnője! Néha nálunk tölti az éjszakát. - 

heveskedtem. Még csak az kéne, hogy Sanyi rástartoljon Zsuzskára! Hiszen én 

akarom őt! Persze álmodozhattam én! Ő nem az én korosztályom, ráadásul 

apával jár. Meg aztán nem is egy jó nő. Olyan slamposan, erős tájszólással 

beszél és azért azok az apró mellek, hát azok aztán tényleg elég érdektelenek. 

Így végül Zsuzskát jólnevelt fiúként meghagytam apának, míg én továbbra is 

Egerben kerestem a megfelelő szexpartnert magamnak, ami valahogy végül 

sehogy se akart összejönni. Csókolózni persze sokszor csókolóztam, időnként 

egy-egy csaj megengedte, hogy megfogjam a forró, puha melleit, egyszer-

egyszer még tovább is jutottunk, de valahogy egyik csaj sem engedett be a 

bugyijába, noha a lóvém azért tetszett nekik, csak minduntalan haloványnak 

találták még azt is. Ebben a témában Sanyi se állt jobban. Parasztfiúk voltunk a 

városiak szemében. 

 Ezúttal azonban tényleg elérkezett a mélypont, ahogy azt Zsuzska olyan 

elmésen megjegyezte a női ukrán kajakválogatottal kapcsolatban. 

- Kapd be, Zsuzska! Nem látod, hogy alig élünk? - méltatlankodtam. 

- Jóvannya! Nem köll mingyá a falra másznyi! Hozom inkább aztat a borsót! - 

azzal elment a fagyasztóhoz, kinyitotta, majd olyan igazán Zsuzskás 

behajolással kiszabadította az alsó polcon rekedt borsót. Forrónaci és egyetlen 

szál vékonyka ing lengett rajta, amin apró melleinek pici bimbói egész jól 

kidudorodtak. Összenéztünk Sanyival és egyetértettünk abban, hogy ilyen picike 

cicikéknek bizony valóban fölösleges a cicifix. Izgatott a látvány, ám mikor a 

borsóért lehajolt, mindketten halkan nyeltünk egyet, ahogy a forrónaci alól 

elővillanó izmos farpofái és a közöttük nyíló rés látványa feltárult előttünk. Ezt 

csak még izgalmasabbá tette, hogy a rövidke kis farmernaci alul olyan feszesen 

bevágott a résbe, hogy kétoldalt szemérmetlenül kitüremkedtek édes-puha 
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kagylócskái. Az izmos, hosszú combok látványa csak még jobban fokozta a 

hatást. Ezúttal hangosan felszisszentünk. 

- Mijan fijjuk? Éledezünk, éledezünk? - nézett ránk szemtelenül - Nem is 

vagytok tik annyira betegek! - Nevetett Zsuzsika, majd egyetlen határozott 

mozdulattal bevágta a fagyasztó ajtaját. 

 Sanyinak ismét nem volt szerencséje. Hosszúcombú szomszédasszonyunk 

ugyan lejegelte a szemét és tette mindezt már-már intim közelségben, ám 

időközben megcsörrent Sanyi mobilja. Az anyja hívta, hogy azonnal menjen 

haza, mert a fürdőszobában ismét feltört a szennyvíz, ezért ki kellene takarítani a 

vezetéket. Hát, szegény Sanyi szennyes fantáziája ezúttal valóságosan elöntötte 

a fürdőjüket, ezért le kellett mondania erről a gyógyító hatású látványról. Bizony 

mondom, az igazat írom, hiszen a szememet összezáró bedagadt hús, csodálatos 

módon hamar gyógyulásnak indult Zsuzska tomporának puszta látványától. 

Azért persze a jeges borsóborogatás is sokat segített, meg az a nem utolsónak 

említendő momentum, hogy Zsuzska asszonyság hegyescicistől, forrónacistól 

simán az ölembe csüccsenve borogatta fájós szememet. A nadrágom persze 

azonnal dagadozni kezdett. 

- Ejnye, de kényelmetlen rajtad űnni Nándika! - huncutkodott a drága, miközben 

láthatóan tudomást se vett kényelmetlenségének valódi okáról. Legalábbis ezt 

reméltem, mert végeredményben mégiscsak apa nőjéről, továbbá a mi 

szomszédasszonyunkról volt szó. 

- Ollan érzés ez, mintha egy bakogós széken űnnék! - nevetett kacéran, majd 

meg is mutatta, mennyire "bakog" az a szék. Jókorákat dülöngélt kőkeményre 

fickósodó szerszámomon és egyre csak nevetett tovább, míg én kéjmámorban 

úsztam a mocorgásától. Most először néztem alaposan a szemébe. Gyönyörű, 

gesztenyebarna íriszével incselkedve nevetett rám. Egészen megigézett a 

tekintete. Lassan az ő nevetése is elhalt. Helyette elkezdte egyenként kigombolni 

az ingén a gombokat. Először a legfelsőt, majd az alatta lévőt és így tovább. 

Mikor végzett, széthajtotta az inget. Ajkaimmal hamar megtaláltam hegyes 

mellbimbói felé az utat. Zsuzska hosszan, mélyen lihegett, mint ahogy a part 

menti kagylóhalászok teszik merülés előtt. Mikor újra szemébe néztem, már 

nem nevetett többé a tekintete; a vágy tüzelt fel benne. Azonnal tudtam, hogy 

szabad az út. Amint lekerült a ruha a testünkről, többé már nem bakogott a 

székünk. Inkább hintaszékké vált, jókora kilengésekkel hajtva minket vágyunk 

csúcspontjának beteljesítése felé. 

 

 Mivel apám idejét egész nyáron lekötötték a méhek, a következő hetekben 

szextanárnőm segítségével feltérképeztem a női vágyak burjánzó dzsungelét. 

Mire fizimiskám helyrejött, Zsuzska végzett okításommal. Készen álltam hát, 

hogy visszafizessem tartozásomat a Liget Kaszinó kidobójának. Ebben Sanyi is 

lelkesen támogatott. Lelkesedése nem annyira a kidobó iránti bosszúszomjából, 
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mint inkább abból a tényből fakadt, hogy Zsuzska szextanárnőm őt is örömmel 

kegyeibe fogadta és végigokította a szex tudományának rögös útvesztőin. 

 Első lépésként ismét elkezdtem randevúzni a kidobó barátnőjével. Az 

ominózus eset óta ő már áttette törzshelyét a szomszéd utcában lévő 

kiskocsmába. Ez egy földszinti helyiségből kialakított kocsma. Szűkebb, 

egyszerűbb szórakozóhely, gyérebb forgalommal. Gondolom a féltékeny kidobó 

barátja némileg "megregulázhatta" asszonykáját. Ez természetesen nem okozott 

neki lelki bajokat abban a tekintetben, hogy a napi betevő alkoholmennyiséget 

legyűrhesse valahol. A nőcske barátnőjét Sanyi vette védőszárnyai alá, míg én 

hevesen csaptam a szelet kidobóné őnagyságának. Eleinte elég rosszul ment a 

dolog, később aztán ahogy egyre csak fizettem a köröket a társaságnak, a csajok 

kezdtek feloldódni, mi pedig végre a lényegre térhettünk. Mivel anyagilag 

eléggé gavallér módon viselkedtünk, egyértelmű volt, hogy az éjszaka hátralévő 

részét is együtt töltjük majd. Kidobónéék láthatóan szkeptikusan fogadták az 

éjszaka ilyen irányú alakulását, de talán azt gondolták, hogy úgyis kölykök 

vagyunk hozzájuk képest, ezért egészen biztos uralni fogják a helyzetet. Nem 

így lett. Hamar ágyba kerültünk, majd alaposan bebizonyítottuk szextanárnőnk 

lelkes nevelésének eredményét. Zsuzska bizonyára büszkén domborítaná icipici 

cicikéjét, ha látta volna, milyen jól helyt álltunk ezzel a két nimfával az ágyban. 

Mikor reggel eljöttünk, a lányok szinte sírva könyörögtek, hogy adjuk meg 

nekik a telefonszámunkat. Soha többé nem randiztunk velük. A történetnek 

azonban ezzel még korántsem volt vége. Másnap a Liget Kaszinó 

kidobóemberének küldeménye érkezett. A küldemény egy apró dobozkából állt, 

benne fotókkal a barátnőjéről, amint félreérthetetlen helyzetben ücsörgött 

rajtam, miközben Sanyi élvezte azt, amit a nő szája tudott biztosítani számára. A 

fotóra még odafért a nőci barátnője is, aki élvezettől aléltan csókolgatta a 

kidobóné hatalmas idomait. Hiába, fergeteges előadásunk bizony mindenképp 

érdemesnek mutatkozott a kidobó úr figyelmére. Az az ő baja volt, ha kihagyta 

ezt a fenemód jól sikerült mulatságot, így kötelességünknek tartottuk, hogy 

legalább képi úton pótoljuk a mulasztását. A képekhez mellékeltünk egy levelet, 

amiben biztosítottuk kidobó urunkat, hogy amennyiben lesz olyan jó kisfiú és 

többé nem kerül a szemünk elé, valamint nem bántja a csajokat sem, a képek 

nem kerülnek fel a netre olyan címzéssel, hogy milyen édes dolog felszarvazni a 

Liget Kaszinó kidobóját. Emellett biztosítottuk arról is, hogy ha cselhez 

folyamodna és megpróbálna hamarabb elkapni minket, akkor jobb, ha tudja, 

hogy regisztráltunk néhány anonim levelezőfiókot, ahonnan automatikusan 

elindulnak a képek némi név és lakcím kíséretében a legnagyobb 

szexoldalaknak, ha nem akadályozzuk meg bizonyos időközönként az 

automatikus levélküldést. 

 A legújabb törzshelyünk a Gödör nevű kocsma lett, ami az egri bazilika 

lépcsője alatti füstös pincekocsmaként vonzotta a bárdolatlan ivócimborákat. Ez 

a főiskolások egyik kedvenc kocsmája, így a főiskolás csajok közül is sokan itt 
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vadásztak szabad pasira. Rajtunk nem múlt a dolog, engedtük, hogy 

levadásszanak minket. Reméltem, jónéhányuk édes trófeaemlékei lettünk, 

miután időnként még Zsuzska tanárnő is besegített olykor, szexuális 

továbbképzésünk teljessé tételében. 

 Ekkoriban látta meg Sanyi azt hirdetést a laptopomon, egy teljesen fehér 

ernyőről. Én valahogy nem voltam úgy elkábulva tőle, mint ő. Láttam rajta, 

hogy teljesen megigézi az a hófehér látvány, ami számomra valahogy túl 

kísértetiesnek tűnt még így, monitoron keresztül is. Talán nem is annyira a 

teljesen fehér színe, vagy a karcsúan szép sportos alakja, mint inkább az eléggé 

régi évjárata volt az, ami számomra kiverte a biztosítékot. Talán. Nem lehettem 

benne biztos, mégis tény, hogy az ernyő láttán különös, baljós érzés fogott el. 

Olyan volt, mintha ezt a jelenetet már láttam volna valahol. Mintha erről 

rémálmodtam volna, mikor túl zsírosat, vagy túl nehezet vacsoráztam, mielőtt 

lefeküdtem, majd hagymázas önkívületben forgolódtam az ágyamon félig ébren, 

félig álmodva mindenféle szörnyűségeket. Álmom közben elesek start alatt, 

összetöröm magam egy kísértetfehér ernyőkupola jóvoltából. Akkor és ott úgy 

tűnt, mintha ez az ernyő életre kelt volna a karcsú, sportos alakjával, hófehér 

színével, amit itt-ott már nagyon is megsárgított a nap uv-sugárzása. Mindez 

még semmi! Ugyanis a fényképeken keresztül is látható javításokat véltem 

felfedezni rajta. A képeken jól látszott, hogy csupán az ernyő felső vitorlázata 

volt olyan gyönyörűen fehér. Az alsó már csúnyán besárgult. Aztán tovább 

lapozgatva a hirdetés fényképei között felfedeztem, hogy a felső vitorlázaton is 

található egy-két jókora javítás. 

- Nem túl viseltes ez az ernyő? - nézegettem tettetett fanyalgással a hirdetést. 

Fanyalgásommal leginkább rémületemet próbáltam palástolni. Azonban még 

nagy igyekezetemben is feltűnt, hogy Sanyit mennyire magával ragadta a 

látvány, ami a laptopom monitorán fogadta őt. Az a karcsú, sportos alak, a fehér 

szín, ami számomra riasztóan hatott, rémítően elrettentőnek tűnt, őt különösen 

vonzotta. 

- Viseltes? Nézd csak, milyen ropogósan fehér az ernyő felsővitorlája! - mutatta 

a képernyőn azt a részletet, ami annyira magával ragadta. Sanyi majd kiugrott 

bőréből, annyira boldogan, szinte remegve nézegette ezt az ernyőt. Jól ismertem 

barátomat. Szerelem volt ez első látásra! Nekem ekkor feltűnt még valami, ami 

ha lehet még jobban növelte irtózatomat, szinte felszínre hozva rég elfeledett 

rémálmomat a csillogóan fehér ernyőről. Az ernyő felső vitorlája még a 

fényképen is jól láthatóan csillogott épp úgy, mint az álmomban. 

- Ez milyen anyag lehet? Mert ha vastagon impregnált gelvenor bevonatú ernyő 

lenne, még az sem csillogna ennyire! 

- Ugye? És nézd milyen szép, fehér! - áradozott tovább Sanyi. 

- Nézem. De nekem ez a látvány nem igazán tetszik. Látod azokat a javításokat? 

- mutattam rá a kupola problémás részeire. 
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- Szinte minden használt ernyő kupoláján van javítás. Ez nem szempont. Viszont 

ez a kupola még ropogósan friss és hófehér! 

- Persze! Nézd már meg az alsóvitorlát, milyen csontszínűre meg van sárgulva! 

Vedd már észre, hogy ez egy öregedő toprongy! 

- Az ernyő nem az alsóvitorlájával repül. A legnagyobb felhajtóerőt a 

felsővitorla termeli, a felsővitorla van a legjobban terhelve. Létezik olyan ernyő, 

amelyiknek még alsóvitorlája sincs! - utalt Sanyi a Rogallo és Barisch-féle 

kupolákra, amiknek valóban nem volt alsóvitorlázata, mégis tudtak némi 

siklószámot produkálni. Ebben igazat kellett adnom neki. Ez a kísérteternyő 

azonban akkor se tetszett. Jobban megnéztem a szóban forgó képeket és ekkor 

feltűnt nekem még valami. Az ernyő alsó felületének közepén kanyargott 

valamiféle fakó, pirosas írás, ám azt nem lehetett elolvasni micsoda, mert takarta 

a szárny felső felülete. Egy írott nagy "D", egy "e" és egy "m" látszott csupán. 

"Dem..." vajon ez milyen típus? Azután figyeltem fel a hirdetés szövegére, ami 

meglehetős módon fukarkodott a szavakkal.  

"Eladó egy 1995-ös Comet Papillon 50 repült órával, meg egy Condor típusú 

beülő. Áruk 60.000. Ft" - valóban nem drága ernyő, ha igaz az a csekélyke 50 

repült óra. Viszont azok a javítások a kupolán nagyon nem tetszettek. Ez az 

ernyő megjárhatott egy-két nemigen kíméletes helyet. 

- De azok a javítások! - akadékoskodtam. 

- Ki vannak javítva. Ha pedig nem megfelelőek, akkor is meg tudom oldani, 

hiszen anyámnak van varrógépe és megtanított rajta varrni. 

 Erről éppen voltak sejtéseim, hiszen egy alkalommal az Egeden 

éjszakázott az ernyőm azon egyszerű oknál fogva, hogy Sanyi a különösen rövid 

és szűkös északnyugati starthelyen nulla szélben, illetve alkonyat előtt 

megindult leáramlásban belefutózott az ernyőmmel. Mire rájött, hogy ez nem 

fog menni, már rá is terítette ernyőmet a starthely végi bokrokra, fákra. Sajnos a 

bokrok annyira sűrűn nőttek, hogy aznap már egészen ránk sötétedett, mikor 

feladtuk az Octane-om kimentéséért folytatott hiábavaló küzdelmünket. A sűrű 

aljnövényzetben megbúvó tüskebokrok azon az estén jól összekarmolásztak 

minket. Mikor késő éjszaka koszosan, véresre karmolt végtagokkal 

hazaállítottunk, Sanyi anyja rémülten futott apához, hogy ezek a gyerekek már 

megint hol jártak? Apa persze csak nevetett. 

- Biztos valami vadmacska jól összekarmolászta őket, miközben megpróbálták 

megmászni dupla halmait! - röhögte, miközben büszkén felénk kacsintgatott. 

- Miféle vadmacska? - kapott majdnem sírógörcsöt Sanyi anyja. 

- Jaj, hagyja már abba a jajveszékelést Klárika! Nincs a fiúknak semmi bajuk. - 

csitítgatta a fater Klári nénit, akire időnként rátör a hisztéria. Apám végül 

belediktált két jókora kupica szilvapálinkát, amitől aztán lenyugodott szegény 

pára. Sanyi hazakísérte őt, ám előtte megígértettem vele, hogy korán reggel 

felmegyünk a starthelyre és kiszabadítjuk az ernyőt a bokrok fogságából. Miután 

apám megtartotta akkor nekem a szokásos fejmosását, lefeküdtem aludni. 
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 Reggel aztán jól felszerelkeztünk védőkesztyűkkel, metszőollókkal, 

sövényvágóval, ágvágóval, aztán irány az Eged északnyugati starthelye, ahol 

szegény Octane ernyőm várta a mentést. Eltartott pár óra hosszat, mire ki tudtuk 

szabadítani az ernyőt. Először is ösvényt kellett vágnunk a bokrok között, hogy 

eljuthassunk az ernyőhöz. Aztán az ernyő két szélétől fogva, fáról-fára, 

bokorról-bokorra, ágról-ágra haladva szedtük egybe a zsinórokat, meg az 

ernyőkupolát. Végül a szépséges ernyőm egyetlen gyűrött, sáros, szakadozott 

kupacként hentergett előttem. Sírni lett volna kedvem, de azért megembereltem 

magam, összenyaláboltam sérült szárnyamat, majd az általunk vágott ösvényen 

kivittem a starthely füves placcára az ernyőt. Jó két órába telt a zsinórok 

kigubancolása, meg az ernyő kupolájában ragadt ágak, levelek kitakarítása. Az 

ernyő állapotát csak ezután tudtuk felmérni. Nem is volt olyan rossz, mint amit 

lelki szemeim előtt láttam. Néhány általam is foltozható lyuk, meg egy, az 

alsóvitorlán tátongó nagyobb szakadás éktelenkedett rajta. A szakadás javítását 

Sanyi elvállalta, a lukakat beragasztottam én a javítóanyaggal, amit még a 

vásárláskor kaptam. Sanyi fehér bőrvarró cérnát vett az egyik Eger-belvárosi 

méteráru boltban. Az anyja varrógépével aztán olyan szépen kiigazította a 

szakadást, hogy egy plusz varráson kívül nem is látszott a kupola alsó felületén 

semmi. 

 Erre gondoltam most, ezért aztán el kellett ismernem, hogy talán még 

komolyabb korrekciót is meg tudna csinálni az ernyőjén Sanyi. Azért mégsem 

adtam be olyan könnyen a derekam. 

- És a zsinórzat? Az állapota nem látszik a képeken. - akadékoskodtam továbbra 

is. 

- Nézd már meg! - mutatta az egyik képet, amin épp a heveder van 

lefényképezve, a maillon-kapcsokkal, meg a hozzájuk csatlakozó főzsinórokkal, 

amiknek vége hurkokba van levarrva, majd úgy vannak a maillonba befűzve. 

Elég tisztának néztek ki, de ez persze nem jelentett semmit. Egyszerű 

folttisztítóval is le lehet úgy pucolni, hogy az újnak tűnjön a fényképen. Hangot 

is adtam kételkedésemnek, de Sanyi csak legyintett. 

- Meg akarom nézni ezt az ernyőt! - döntötte el. Látva arcának határozottá váló 

élét, rájöttem, nem tudom lebeszélni arról, hogy megnézze ezt a kísértetiesen 

fehér szárnyat, amitől valamiért ugyancsak kivert a hideg verejték. 

 

4. 
 Siófok városa gyönyörű volt az évnek ebben a szakában. A belváros 

tűztornyából jól látszott a korai idegenforgalmi szezonkezdet nyüzsgése, noha az 

aranyparton - ahogy a Balatonpart ezen szakaszát nevezik - még egyetlen 

fürdőző sem tűnt fel. Nem is csoda, hiszen a télvégi, kora tavaszi víz még 

ugyancsak hideg a fürdésre. A város azonban, mint egy felbolydult méhkas 

mutatta a siófokiak készülődését a szezonnal kezdődő idegenforgalmi rohamra. 
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Sanyi elképedve bámulta a "magyar tengert". Szegény, falusi magyar 

vadkeletiként még sose látott ekkora összefüggő vízfelületet. Megigézve 

bambult ki a siófoki tűztorony zárt kilátójának üvegfalai mögül. Még volt némi 

időnk a kísértetfehér ernyő tulajával megbeszélt találkozónkig, ezért 

megengedtem magamnak annyi luxust, hogy kicsit én is hagyjam magam 

elbűvölni a kora tavasszal ébredező természet színpompás crescendójától. 

 Sanyi ütött-kopott Suzuki Swift motorjának egyenletes duruzsolása 

álmosítóan hatott rám, miközben nyugodt iramban suhantunk az egyformán 

unalmas búza- és napraforgómezők végtelen tengerén keresztül, amiknek 

látványa néha meg-megbontotta egy-egy falu, vagy város nyüzsgő forgatagának 

látványát. Úticélunk felé Budapest bizonyult az egyetlen szürke foltnak, aminek 

poros bűze kizökkentett minket tavaszias hangulatunkból. Itt megálltunk a 

Lurdy házban, harapni egy kis szecsuáni csirkemellet a kínai büfében és 

megsasolni a kínai népviseletbe öltözött csodaszép távol keleti felszolgálólányt. 

Pesttől én vezettem. Keveset beszélgettünk. Sanyi láthatóan egészen belemerült 

a gondolataiba. Kérdéseimre csak gépiesen válaszolgatott. Pontosan tudtam, 

hogy a leendő új ernyője tölti ki minden gondolatát. Nem mintha az én 

gondolataim nagy részét szintén nem ez az ernyő foglalta volna el. Folyton az a 

kísértetfehér szín lebegett előttem, amitől akaratlanul is felborzolódott a 

hátamon a szőr. Balsejtelmek kínoztak, ám amikor barátom szemébe néztem, 

őrületig fokozódó konokság ült benne, amitől balsejtelmeim még erőteljesebben 

feszítették idegeimet. 

 

 Utunk vége az üdülőövezet egyik legszebb részére vezetett, ahol hatalmas 

nyaralókastélyok között bújt meg egy pici kis háromszobás, földszintes 

házacska. A ház a Kádár-korszak gulyáskommunizmusának idusán épülhetett. 

Egyszerű, sátortetős kockaépületként nőtt ki a földből. A ház külső színezése a 

kilencvenes évek rendszerváltásának giccses ízlésbarbarizmusát idézte, a maga 

ciánzöld festésével, meg a mélybordó Bramac-tetőcserepeivel. A magas, ám 

elhanyagolt sövény, no meg a kertben burjánzó gyom szebb idők emlékéről tett 

tanúbizonyságot. Az udvar hátuljában lévő, lakóépületté átalakított garázs, a 

fürdőváros többi lakójához hasonlóan mutatta, hogy a ház tulajainak a Balaton 

idegenforgalma adja megélhetési forrásuknak jelentékeny, ha nem a teljes 

részét. A ház egyébiránt szinte tökéletes helyen fekszik, hiszen nagyjából száz 

méterre tőle az aranypart homokját nyaldossák a magyar tenger sárgászöld 

hullámai. Kora tavasz lévén még alig páran járnak le a partra fürdeni, mégis 

annál többen sétálgatnak a part menti sétányon, gyönyörködve a víz kékbe vesző 

zöldjében, meg a túlpart kékes derengésében. 

 Leparkoltuk Sanyi rozzant Suzukiját a ház kerítése mellett, ami ciánzöld 

színű betonoszlopok közé szorult fehérre mázolt kerítéslécekből állt. A lécekre 

már ráfért volna némi festés, mert eléggé kopottan, helyenként mohásan és 

korhadtan szégyenkeztek ezen jobb környék előkelő, kovácsoltvas kerítései 
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közt. Becsöngettünk. Nagy nehezen nyílt a bejárati ajtó, amin kilépett egy 

hatalmas pocakú öregúr. Egyszerű, agyonmosott fehér pólót, melegítőnadrágot, 

meg egy papucsot viselt. Barátságtalanul kiabált ránk. 

- Nem veszek semmit, takaroggyatok! 

- Nem eladni jöttünk, hanem venni! - szóltam vissza hasonmód barátságtalanul, 

mert Sanyi láthatóan megrettent egy pillanatra. Szavamra, nagyon nem tetszett 

ez az öreg. Tétovázott. Láthatóan nem tudott hova tenni minket. 

- Mit akartok pontosan? - nézett ránk gyanakvó szemekkel. Végre Sanyi is meg 

tudott szólalni. 

- A Papillont! - hebegte. Ekkor az öreg ránk meredt, majd kisvártatva széles 

vigyor ült ki az arcára. 

- Hát mijért nem ezzel kezdtétek édes fijjajim? - vigyorgott ránk sárga fogaival. 

- Gyertek bejjebb! 

Ekkor megrángattam a kapu kilincsét. Természetesen zárva volt. 

- Mennénk, de be van zárva! - kiáltottam vissza. 

- Jajj, há´ boccsássatok meg ennek a szenyilis vénségnek! - kántálta 

színpadiasan, majd kijött és beeresztett minket a kapun. Illetve nemhogy 

beeresztett, hanem a grabancunknál fogva egyszerűen berántott minket az 

udvarra. 

- Kerüjjetek böjjebb! Szász Bélának hívnak! - fogta vastag lapátkezével satuba 

vékonyabb, kamaszos, ám a mézpergetéstől izmos tenyerünket. Mikor rám 

került a sor, mintha Béla bácsinak - merthogy nagy leereszkedően azt mondta, 

nevezhetjük így - a tekintetében felvillant volna valami pengeéles szikra, amitől 

úgy megszorította a kezem, mintha menten beleroppantotta volna kérges 

tenyerébe kezem porcait, ám a villanó szeme egy fél pillanattal megelőzve őt, 

még éppen rá tudtam venni izmaim, hogy ezzel az öreggel ne bánjak kesztyűs 

kézzel. Nála volt az előny lapáttenyér tekintetében, csakhogy én nem azért 

dolgoztam annyit nyaranta a mézbetakarításon, hogy adós maradjak. Erős 

szorításomtól az öreg nyakán kidagadtak az erek, majd mikor szeme épp ki talált 

dülledni az üregéből, feladta. Elengedett. 

- Tyű, be erős szoríjjásod van legényke! Láccik, hogy jobboddal kínyozod az 

iborkád! - kacsintott Sanyi felé, aki hirtelen majd megpukkadt jókedvében, 

hiszen most végre kompenzálhatja elsőségemet az ernyőzésben és végre 

kikezdheti felsőbbrendűnek vélt szerepemet. Az öreg, talán azért, mert 

észrevette a kettőnk között feszülő apróbb ellentétet, talán másért, nem tudom, 

de rákacsintott Sanyira. Bemutatkoztunk neki. 

- Na, hogy mosmán illen jól megösmérkettünk, pocsintanék egy jóféle 

gatyaszaggatótt! 

- Én nem kérek Béla bácsi! - szól azonnal Sanyi, amitől az öreg homlokának 

közepére felszaladt a szemöldöke, a fölötte lévő részt ezer apró ráncba gyűrve. 

Ám még mielőtt ezt a komikus arckifejezést lett volna bármiféle alkalmunk 

megmosolyogni, máris szeme közé húzódott egyetlen mérges vonalba rendezett 
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szemöldöke, sugalmazván Sándor barátomnak, hogy ő most iszik, ha tetszik 

neki, ha nem! 

- Sajnos vezetek, Béla bácsi! 

-  Így mán értem! Hát ez a markos-makkos barájjocskád nem tud vezötni? - 

mutatott rám röhögve. 

- Háát, azt tud... - hebegte Sanyi. 

- Nahátakkormeg megsértenéd öreg Béla bátyádat, hogy nem kóstolod meg ezt a 

finom balatoni szijjakajimpát? - lötyögtette az asztalról felvett félig telt 

pálinkásüveget, majd kibuggyantva a dugót, kéretlenül is Sanyi orra alá nyomta, 

aki beleszimatolt, majd elfintorította az orrát. 

- Osztán öcsi! Csak hazaviszed tán a barátocskádat, miután megittuk aztat az 

ájjdomást az ernyőcskére! - nézett rám ugyanilyen szigorúan. Nagyon nem 

tetszett az öreg, de azért bólintottam. Sanyiról tudom, hogy jól bírja az italt. Ha 

Béla bácsi le akarja itatni, hogy eladja neki az ótvaros ernyőjét, akkor emberére 

akadt! Fél üveg rövidital biztosan nem tud megártani Sanyinak, még ha egyedül 

próbálná is beletölteni az öreg. 

 Míg beszélgettünk, kicsit jobban megnéztem ezt a Béla bá´t. Azon túl, 

hogy elég igénytelenül volt öltözve, a haja se sokat láthatta a fodrászt, vagy 

egyáltalán a fésűt. Ráncos, bulldogarca komikusan mozgékony szemöldökkel 

rendelkezett, ami néha drámai arckifejezést kölcsönzött sárga, véreres 

tekintetének. Húsos állán legalább ötnapos borosta virított. Fülei a profi 

birkózók stílusában összetört porcú karalábéfülekké repedeztek. Az összhatás 

egy drámain elhanyagolt, erősen alkoholista emberre engedett következtetni, aki 

ráadásul egymás után szívta a rossz minőségű bagót. Mikor az édeskés 

pálinkaszag, az alkoholbűz, meg a büdös, kátrányos cigiszag keveredett 

egymással, enyhe hányinger kapott el. Már örültem, hogy nem kell innom abból 

a rémes kerítésszaggatóból, ami épp ebben a pillanatban poccsintódik ki 

stampedlis poharakba, hogy aztán rövid úton gallér mögé kerüljön. Meglepve 

tapasztaltam, hogy Sanyi összerázkódik az undortól, mikor magába döntötte a 

nedűnek valószínűleg aligha nevezhető piát. Sanyiról tudom, hogy úgy issza a 

rövidet, mint a csecsszopók az anyatejet. Csak reménykedni tudtam, hogy ez 

most valóban csak az undor jele, és nem valami rosszabb előjele. Egész úton 

kínzott egy megmagyarázhatatlan baljós előérzet és most tessék! A Sanyi, aki a 

kocsmák legkeményebb alkeszeit is az asztal alá issza Egerben, egyetlen stampó 

pálesztől összerázkódik! Hát miféle pia ez?? 

- Örülök, hogy megismérkettükk fijjuk! Jó´járadtokk Béla báttyátokkal! 

Villágbalnok ernőt mutadtok nettekk! Nem viccölök fijjuk! A lyányom ernője 

vót. Ő ezzel ´95-ben balnokságot nyert! Úgy nézödjétek meg eztöt és aggyátok 

meg nekijö a tiszteletet böszmék! - azzal előpenderítette a szóban forgó ernyőt. 

 - No, de előbb iggyunk mé´! - ittunk. Azazhogy én külső szemlélőként néztem 

végig, ahogy Sanyi megissza a pálinkát, azazhogy inkább a pálinka issza meg őt. 

- Tényleg világbajnokságot nyert a lánya? 
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- Bezonyisten öccse! - azzal lekapott a szekrény tetejéről az öreg egy zöldesre 

mattult fémkupát. A kübli délceg alakja alapján, fénykorában gyönyörű serleg 

lehetett, és egy megfeketedett írás arról tett tanúbizonyságot, hogy az 1996-os 

Annecy távrepülő versenyen nyerték meg. 

- De hiszen ez csak egy sima távrepülő versenykupa! - tettem szóvá, 

balszerencsémre. 

- Hogy merészeled a lyányom érdemeit böcsmérölni fijjam? - horkant föl az 

öreg. Bulldogképe egyetlen ráncba gyűrődött, csupán pálinkával fűtött véreres 

szemei villogtak nagy hevesen. 

- Vonyd ezt vissza, te takonn, különben megmártom bönned böködőmet! - azzal 

felkapott egy akkora konyhakést, amit talán csak az Amazonas őserdeibe 

merészkedő kalandoroknál látni, noha azt a kést inkább machetének hívják. Tán 

nekem is jön az öreg ezzel a ménkű nagy filézőkéssel, ha Sanyi nem menti meg 

a helyzetet. 

- Várjon Béla bácsi! Mutassa már meg azt a világbajnok ernyőt! - tette rá a 

machetét tartó kézre a tenyerét Sanyi. A behízelgő szavakra az öreg azonnal 

lekushadt, csupán a szeme villogott bosszúszomjasan felém. 

- Szerencséd van kölök! Ezzel a vassal itten, jártam meg az idegenylégijót. Sok 

marokkói pojáca belejit kijontottuk mi ketten! - mosolygott a pengére, mintha az 

édes gyereke lenne. Kirázott a hideg. Végül hosszas merengés után, Béla bácsi 

csak letette kezéből a gyilkolóvasát. - Lájjuk aztat az ernőt! 

 Bevallom, láttam már szebb ernyőt is. A felsővitorla valóban szép, fényes 

fehér volt, noha helyenként itt-ott volt egy-két zöldes elszíneződés, ahol a 

starthely füve beletört. No de az alsóvitorla, a felső fehéréhez képest valami 

borzalmasan megsárgult pókhálóként hevert elnyúlva. Sok cellánál ez a rozoga 

anyag fehérebben virított, mintha már kicseréltek volna egy-egy cellát. Ám 

számomra nem is ez a látvány hatott a legcsüggesztőbben. A zsinórzat valami 

siralmas állapotban kornyadozott. A köpenyszövés nélküli kevlár 

galériazsinórok sárgásfehér színe helyenként bordós-barnásra színeződött. 

Akkoriban ugyan még nem tudhattam, hogy ez vér, mégis a látvány elég 

gusztustalanul hatott rám. Emellett alaposabban megvizsgálva a kevlár szálak 

szinte mindegyik zsinóron ki voltak bolyhosodva. A legrémesebb azonban az 

volt, hogy néhány galériazsinór régebben elszakadt, amik aztán egyszerűen 

össze voltak csomózva. Az összhatás számomra azt mutatta, hogy a legjobb 

lenne a komplett kopasz galériazsinórzatot lecserélni, ám a többi zsinór sem tűnt 

túl bizalomgerjesztőnek, annyira mocskosan néztek ki. A heveder trimmes 

lévén, szintén tüzetesebb vizsgálatot igényelne, de első ránézésre is látszott, 

hogy a hátsó trimm hevederét már egészen megette a használatból adódó 

kibolyhosodás. Ez is cserére szorulna, ám a karabiner bekötése is szét volt már 

foszlódva. 

 Összességében ez az ernyő pokoli repülésekre lehetett képes. Sajnos szó 

szerint. Megvizsgáltuk a beülőt is. A kilencvenes évek divatja szerint vékony 
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protektoros szerkezet volt. A hátsó része fekete-fehér csíkos mintát követett, 

mintha valami régi rabruhából varrták volna. Persze ez nem lehetett igaz, mert 

anyaga modern, erős műszálból szőtt zsákvászon volt. A hátsó fekete-fehér 

csíkos mintára a "Condor" feliratot nyomták. A minta és a felirat kissé kopottnak 

tűnt, ám egyébként meglepően tisztának hatott. A beülő belső oldala ciánzöld 

színben virított, míg a diagonál hevederek ragyogó rózsaszínben pompáztak. A 

citromszínű hevedereket megvizsgálva úgy tűnt, minden rendben van. Még a 

beülő tisztaságával szemben se lehetett semmi kifogásunk, a tartóhevederek 

szilárdságával meg pláne nem! Ezt mintha valaki rendbe tette volna. Egyedül a 

lila színű aluötvözet karabiner tűnt kissé kopottnak, ám mivel a Woody Walley 

márkát tisztelhettük benne, majdhogynem ez ellen se akadt semmi kifogásunk. 

Ránéztem Sanyira, aki ragyogó szemekkel vizsgálgatta azt a roncsot, amit az 

öreg ernyőnek csúfolt. A beülő nekem is tetszett, csupán a vékony protektorával 

volt némi bajom, ám mégis úgy éreztem, ez megéri az árát, ha nem lenne olyan 

siralmas állapotban a szerelés ernyője, meg persze a külső zsák, ami egy 

kilencvenes években, fekete zsákanyagból varrt ősöreg "Nova" tárzsák volt, 

rossz cipzárakkal, kopottan, koszosan. Legalább a funkcióját teljesítette. 

- Béla bácsi! Kivihetjük a szerelést az aranypartra? Most épp jó szél fúj a víz 

felől, kivinnénk az egyik füves parkba itt a part mentén, kicsit kupoláznánk vele. 

- mosolygott Sanyi átszellemülten, miközben rémülten néztem rá. Ezzel a 

vacakkal akar kupolázni? Teljesen felesleges minden további vizsgálgatás. 

- Inkább tűzzünk innét a fenébe! - súgta oda neki a tekintetem. Sajnos Sanyi, 

talán a pálinka hatására, talán mert első látásra beleszeretett az ernyőbe, nem 

tágított. 

- Öccse! Előbb tegyed csak leja foglallótt! - nézett rá szigorú bulldogképpel Béla 

bácsi. 

- Persze, persze! - válaszolta Sanyi szórakozottan. - Aztán mennyi az annyi Béla 

bátyám? 

- Negyvönezör! - vágta rá az öreg. Néztem a pénzsóváran vigyorgó arcát. Nem 

tetszett. Legszívesebben egy fillér kifizetése nélkül eltűntem volna innen, ám 

Sanyi szó nélkül leszurkolta az öreg markába a pénzt, aztán összepakolta a 

holmit és felmarkolta a zsákot. Már indultunk is a partra. 

- Lassabban a testtöl öcsikéjim! - heveskedett Béla bácsi. - Osztán visszajöttök-

e? 

- Ha nem jönnék vissza, akkor is jól járt ezzel a pénzzel, mert ez a vacak nem ér 

semmit se! 

- Hé kiccsávó! Még eccó és megmártom bennöd a vasat! - gyűrődött felém az 

öreg bulldogképe. Ekkor Sanyi megragadta a grabancomat és kirángatott onnan. 

 

 Bíborköd vett körül mindenütt. Emlékek nélküli álmatlan álmot álmodtam. 
Nem emlékszem másra, csupán a vöröslő véreres dühös sárga szemére. Méregbe 
gurultam. Rám ne nézzen így senki se! Recsegve rúgtam ki szűk börtönöm falait. 
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Végre kinyújtózhattam. Valamiféle alakok kerültek elém. Nem láthattam őket 
tisztán, lévén, hogy olyan homályos minden. Csupán érzékeltem őket. Egyikük 
kellemes érzéseket keltett bennem, de a másik jelenléte fájt. Nem tetszett a 
fájdalom! Nem akartam! Kék volt és hideg. A kellemes, meleg vörös jó volt. Az 
első alak jó! Ő kell! Magához rántott, kitöltötte gyönyörű karcsú alakom, végre 
elrugaszkodhattam ismét. Jólesett. Megriszáltam magam, násztáncot jártunk 
kedvesemmel. Csodálatos volt. Ismét életre keltem. Jó érzés! Nagyon jó! 
Mámoros öröm kapott el, kedvem lett szállni, szállni, mint valamikor, nem is 
tudom. Nem emlékszem. Minden olyan ködös. És fájt. Fájt a tétlenség, ezért 
repülni akartam ebben a lágy, kellemes szélben, ami simogatta meztelen testem, 
kitöltötte lágy völgyeim, átjárt, belém hatolt, kéjjel töltött el. A kellemes érzést 
emésztő tűz váltotta fel. Gyönyör! Gyönyör! Rabolj el drága kéj! De nem! 
Lehúztak, porba sújtottak összezártak, begubóztak! Repülni akarok ismét, de ez 
fáj, fáj, fáj! 

 
 A kocsit ott hagytuk a ház előtt, majd lementünk a partra. Sokan sétáltak a 

párhuzamos sétányokon, a hullámokra szegezett tekintettel. Szinte kiült a 

szezonra várakozás, a sürgés-forgás az egész partszakasz vendéglőire, 

kocsmáira, játéktermeire, ahol itt-ott már most egész komoly forgalom 

generálódott. Késő délután lett. A nap kezdte rózsaszínbe vonni a felhők alját, 

majd megjelent a víz felszínén az aranyló csillogás, ahogy a lenyugvó nap fénye 

hosszan visszatükröződött a Balaton hullámain. Az esti hullámok bizony jó 

nagyok voltak, hiszen a szél még éppen a tó, a magyarok tengere felől fújt. 

 Hamar találtunk a sétány mentén egy nagyobb rétet, amit szerencsére nem 

ültettek tele túl sűrűn fákkal. Ahol bőven akadt helyünk kibontani Sanyi leendő 

szerzeményét, a kísértetfehér ernyőt, amitől a hátamon is felállt a szőr. Mikor 

már Sanyi beöltözött a beülőbe rájöttünk, hogy a beülő hátulján elhelyezett 

szűkös zseb nagyon kicsi, ám még éppen elfért volna benne a tárzsák, ha nem 

lett volna benne valami szögletes csomag. Ki kellett bontanunk a beülőt, aztán 

meglepődve tapasztaltuk, hogy az egyik meg nem nézett zsebben egy ősöreg 

Kretschmer variót találtunk. Megvizsgáltuk a műszert. A szerkezet egész jó 

állapotúnak tűnt. Sajnos bekapcsoláskor derült ki, hogy nem működött. Zsebre 

tettem a nem túl kicsi műszert, majd betömtük a zsákot a beülő hátsó tárzsebébe, 

aztán Sanyi felkapta az egészet a hátára, becsatolta magát, majd felcsatolta az 

ernyőt. Sanyi láthatóan szeretettel bontogatta a fehér ernyőt, aminek a 

stablapjára a "Papillon" szót írta fel a gyártó. Mikor a barátom végzett a 

terítéssel, mikor már a zsinórokat rendezgette volna, egy pillanatra ledermedt. 

Valami nem stimmelt. 

- Mi van? - szóltam oda. 

- Nem is tudom. Szerintem gyere és nézd meg! - mutatott rá valamire, amit én 

messziről nem láthattam. 
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 Odamentem hát, majd rászegeztem tekintetem arra pontra, amit az ernyő 

alsóvitorla belépőéleinek közepén mutatott. Valami halvány, vöröses felirat 

viríthatott rajta régebben, amit nyilván alkoholos filccel írhatták rá, mert a nap 

már alaposan kiszívta a betűket. Hunyorogtunk, majd együtt betűztük ki a 

feliratot. 

"D...e...m...o...n...a" Demona? Mi a franc az a Demona? 

- Na, majd megkérdezzük az öreget, ha visszaértünk, ha visszavittük hozzá ezt a 

borzalmat, amit ő ernyőnek mer nevezni - tettem hozzá magamban. Csakhogy 

közben a nap is vészesen közeledett a horizonthoz, alaposan megnyújtva 

árnyékainkat. Sanyi azonnal becsatolta magát, majd lendületesen 

nekiveselkedett, és felhúzta az ernyőt. Azazhogy felhúzta volna, de az nem jött 

fel. Valahol hetven fokos szögben megakadt és sehogy se akart feljönni a 

haverom feje fölé. Sőt, mintha valami hisztis szipirtyóvá vált volna, elkezdett 

táncolni Sanyi előtt. Sanyi ezt határozott, egész férfias mozdulatokkal reagálta 

le, amitől az ernyő tánca megszűnt, majd kezesbárányként simult a feje fölé. 

- Ez egész könnyen ment - vigyorgott, aztán a vigyora vicsorrá torzult, mikor 

feltámadt a szél, és hirtelen belekapott az ernyőbe. - Segííts! - és én segítettem 

volna, ahogy tudtam, csakhogy mire elkaptam őt, már felkapta a szél. Csupán a 

bokáját sikerült megragadni, mert ez a kísérteternyő már repítette volna a 

legjobb barátomat. Repítette, hogy elszállítsa egyenesen a kénköves pokol 

legmélyebben fortyogó bugyrába. Szerencsére a kettőnk súlyával nem bírt el, a 

szél befújása is abbamaradt, amitől engem a földhöz vágott, Sanyit viszont 

szépen, puhán lerakta. Mivel még az ernyő is a feje fölött maradt, kupolázott 

tovább nyugodtan, kisebb nézőközönséget gyűjtve maga köré, akik álmélkodva 

csodálták az ernyő sudár alakját. Ami azt illeti, ez a látvány engem is 

megigézett, hiszen a szép, sportosan karcsú, nagy oldalviszonyú ernyők látványa 

mindig lenyűgözött. Azonban én még közel sem érzem magam ahhoz elég 

profinak, hogy egy ilyen ernyő megrepülését bemerjem vállalni, hiszen az ehhez 

hasonló versenyernyők mindig is izgága, hisztis típusok hírében álltak, amiken a 

pilóták a saját testi épségüket kockáztatják a minél jobb teljesítmény elérése 

érdekében. 

 Mikor Sanyi megunta a kupolázást, már kezdett ránk esteledni. A 

közönség szétszéledt, mi pedig csomagoltunk. Sanyi boldog arckifejezéssel 

bólogatott, mikor megkérdeztem tőle, hogy milyen volt a próba? Lerítt róla, 

hogy teljesen beleszeretett az ernyőbe. Ekkor fedeztem fel az első furcsaságot. 

 Nem is tudom, miképpen számolhatnék be róla, bár a történtek fényében 

ezek még tényleg apróságok voltak. Az is lehet, hogy a szürkület játszott velem 

fura árnyjátékot, de úgy tűnt, hogy a Demona felirat egy pillanatra vörösen 

felizzott. Nagyon halványan, szinte észrevétlenül villant, mikor egy pillanatra 

véletlenül odapillantottam. Tátva maradt a szám, de inkább nem szóltam, mert 

Sanyi láthatóan semmit se érzékelt az egészből. Ám a következő furcsaság már 

neki is feltűnt. 
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- Érdekes. Most sokkal kevesebbnek tűnik a szakadt, megcsomózott 

galériazsinórok száma. - jegyezte meg. Egy pillanat alatt ott termettem, majd 

amennyire lehetett, végigszámoltam a barbár módon javított zsinórokat. Leesett 

az állam. Kevesebb, mint fele annyi csomózott zsinórt számoltam, mint először! 

Tévedtem volna? Talán elnéztem valamit? A két oldalt kétszer számoltam 

volna? Vagy most számoltam rosszul? Újra átszámoltam. Nem szóltam a 

havernak, mert azt hinné megbolondultam, de a második számolásnál is épp fele 

annyi rossz zsinórt számoltam, mint először. 

- Nyilván tévedtem, mikor legelőször számoltam meg őket. - állapítottam meg. 

Mégis nagyon furcsállottam a dolgot, hiszen a számolásoknál nem szoktam 

tévedni, mert apám szíjat hasítana a hátamból, ha a méztermés üvegeinek számát 

eltévesztettem volna bármikor is. Ezúttal azonban mégis tévedtem, ami bizony 

elég kényelmetlenül érintett. Egyre inkább nem tetszett nekem ez az ernyő, noha 

Sanyi egészen belehabarodott. 

- Érzed milyen erős, strapabíró anyaga van a kupola felsővitorlájának? - 

tapogatta meg azt a kísértetfehér, csillogósan fényes anyagot, aminek csörgése 

leginkább a vasalt lábú zombik láncainak csörgésére emlékeztetett. Mikor 

megtapintottam az anyagot, a "Demona" felirat megint megvillant. Azonnal 

elengedtem ezt a természetellenes tapintású, nyálkás érzetű, síkos anyagot. 

Sanyi háttal állt a vörösen villanó feliratnak, de látta az arcomat, amire kiült az 

iszonyat. 

- Menjünk innen a fenébe! - hebegtem riadtan. 

- Nem hagyom itt ezt a szuper ernyőt! - keményedtek meg Sanyi arcvonásai, 

majd határozott mozdulatokkal becsomagolta ezt a nyálkás tapintású rémséget a 

szűkösre szabott zsákjába. 

 

- Szijjassztok fijjuk! Hogy dőtöttetek? Köll az ernő? - fogadott minket Béla 

bácsi. 

- Kell! - vágta rá gondolkodás nélkül Sanyi barátom. Az öreg bulldogképe 

kalózvigyorrá torzult. 

- No, erre inni köll! De elébb add csak ide ja maradék húszezret fijjacskám! - 

mire észbe kaptam, Sanyi szó nélkül a kezébe nyomta a pénzt. "Nem alkudott! 

Hát mi van ezzel a gyerekkel?" képedtem el. Rá se ismertem a szegény, minden 

fillér kiadást alaposan megfontoló Sanyira. Az öreg közben sugárzóan jókedvvel 

mosolygott, majd szó nélkül kezünkbe nyomot egy-egy stampóspoharat, és mire 

szólhattam volna, kitöltötte a maradék piát poharakba. 

- Béla bácsi! Én nem ihatok, mert vezetek. - akadékoskodtam. 

- Hínnye, te bolond köllök! - mordult rám, majd ahogy kiültek a bulldogarcon a 

viharfelhők, úgy el is tűntek. - no, nem baj, majd bepuszilom én, eztet a drága 

nedűt! - azzal kiragadta kezeim közül a gyanús illatú kotyvalékot, majd egyetlen 

rántással bedobta gallér mögé a piát. Sanyi csak nagy küszködve tudta követni 
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az öreget. Szeme könnybe lábadt, majd hápogva kapkodta a levegőt. Béla bácsi 

hatalmasat nevetett, mikor meglátta. 

- Kedvemre való fi..csóka vagy, komám! - veregette meg a vállát hatalmas 

lapátkezével. - Ha az én fijjam vónál, elébb megtanyittanálak inni, majd 

mettanittanálak dunni is! Nő már a szőr a begyerő körül mi, fijjam? - harsogta 

nevetve az öreg, majd akkorát taszajtott Sanyi vállára, hogy attól csaknem 

fölbukott a szerencsétlen. Ekkor előkerült az asztal alól a következő üveg 

pálinka. 

- Mennünk kell Béla bátyám! Hosszú út áll még előttünk! - próbáltam menteni a 

helyzetet, mert láttam, hogy a haverom csúnyán megsínylette az előző adag 

páleszeket. 

- Némmá´megszótt a nagyokos! - húzta rám hatalmas, bozontos szemöldökét az 

öreg. 

- Muszáj mennünk, mert mi nem itt lakunk! De mielőtt eltűznénk, árulja már el 

Béla bácsi, mi a fészkes ménkű az a "Demona"? 

- Aaz semmiség ... semmiség! - nézett vissza hirtelen az öreg és nekem úgy tűnt, 

mintha egy riadt árny futott volna át a vastagon ráncos vonásain. 

- De mégis mi az? 

- Csak a neve fijjam! Csak a neve.. 

- Úgy érti az ernyőé? 

- Igen. A jányom atta nekki, me´ natyon szerette az ernőjét. De osztán el köllött 

mennije. 

- Értem. Hát akkor jó éjszakát Béla bácsi! Nekünk is menni kell. - vágtam el a 

beszélgetés további fonalát, mert már nagyon elővett a mehetnék és semmi 

kedvem se volt tovább tépni a számat egy vacak ernyő miatt. Csináltam egy 

hátraarcot, Sanyit vállon ragadtam és kirángattam a holdfénybe. 

 

5. 
 Gyönyörű, ám veszélyes hely a Dolomitok. Hatalmas sziklák, jókora 

emelések, több ezer méteres magasságokba emelkedés. Szikla, hó mindenütt. 

Meredek falak alkotta hatalmas, függőleges sziklakaréj, fölöttük színes 

szárnyakat lovagoló, akrobatareflexekkel megáldott pilóták és pilótinák 

küzdöttek a jókora emelésekkel, a turbulenciával, a vad széllel és a hideggel. A 

szezon minden hetén legalább egyszer hallani lehetett a mentőhelikopter 

kelepelését. A siklóernyőzés egy veszélyes üzem - ez épp a Dolomitok 

hegyormain érvényesül a legszembetűnőbben. 

 Mint mikor a filmvásznon megjelenik a jelenet, úgy élesedett ki előttem a 

kép. Lebegtem. Mint egy füstszerű árny, hullámzott előttem a függőleges 

sziklafal, melynek tetején egy apró, meredek lejtő felső harmadában álltak a 

sportolók. Vastag, meleg kezeslábasba öltöztek, kezükön hőmegtartó, 

termobéléses kesztyű, fejükön símaszk, síszemüveg, könnyű, erős védősisak. 
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Protektorbéléses beülőjük jókora puttonyként tapadt a hátukra. Színes szárnyaik 

előttük terültek szét, belépőjüket dagadtra fújta a szél. Az ernyők repülni 

vágytak pilótáikkal egyetemben. Várták a megfelelő almulást, vagyis a szél 

gyengülését, amiben még viszonylagos biztonsággal elstartolhattak. 

 Egyetlen lány nevetgélt köztük. Filigrán, vézna kis alkatával kirívott a 

többiek közül, noha a beülő groteszkül eltorzította sportos alakját. Naptól 

cserzett arcbőrére épp most húzta föl a védőmaszkot, sisakot, síszemüveget. 

Láthatóan kemény életmódot élt, modern vándorcigányként kóborolt a világban, 

hogy a versenysportból szerzett pénzt az újabb versenyekre, meg a szerelés 

folyamatos karbantartására, fejlesztésére költse. Elégedetten mosolygott, mikor 

egy sporttársa nevetve jegyzett meg valamit. Visszakurjantott egy velőset, amin 

vigyorogva bólogattak a többiek. Okkal tűnt elégedettnek. Mára a világ 

starthelyeinek jó részét bebarangolta siklószárnyával. Repült Brazíliában, 

Nepálban, az araboknál és Európa majdnem minden starthelyén. Világlátott 

ember volt, mégis egy kis ország szülötteként, sajátos virtussal járta világot. 

Temperamentumos nőnek ismerték sporttársai, meg a meghódított férfiak 

egyaránt. Tüzes lávaként izzott a vére. Nem csoda hát, hogy az adott sportév 

legveszélyesebb ernyőjét vállalta be. Egy ideges természetű, időnként 

meglepően nehezen kezelhető, máskor igen barátságos, mégis elég szeszélyes 

ernyőt, egy hófehér Comet Papillont. A havas starthelyen kiterítve a hófehér 

anyag még a hó színénél is vakítóbban ragyogott. A többi sportoló korábban 

meglepődve tapasztalta a tényt, miszerint a lány ernyője még a hó fehérségénél 

is fehérebb. Tanakodtak, ez hogy lehet? Nem jöttek rá a válaszra, ami tovább 

hizlalta a lány büszkeségét saját ernyője iránt. Bízott benne, szerette, dédelgette. 

A vakítóan fehér, kiterített ernyőt egyetlen jókora, rúzsszínű felirat tarkította. 

"Demona" - ez állt rajta, írott betűkkel. Kevés ernyőt neveznek el a pilótáik, ám 

Szász Szandra ernyője méltán kiérdemelhette nevét a gazdájától, hiszen az ernyő 

legendásan hisztis tulajdonságai ellenére különösen jó teljesítményű volt. 

Szandra eddig két aranyérmet, meg egy negyedik helyezést tudott elérni a 

világversenyeken. Ezúttal azonban két verseny között ruccant át a Dolomitokba 

örömrepülni, vagyis inkább felkészülni a következő megmérettetésre. 

 Hamarosan megjött a várva várt almulás. Az ifjú versenylovagok 

természetesen előreengedték az egek meghódítására váró kacér hősnőnket a 

startban. Ezekben az években még jellemzően lovagias légkör uralkodott a 

legfiatalabb légisport pilótái között. Ez aztán évről-évre, a sport tömeges 

térhódításával alaposan megváltozott. Ám idén, 1996-ban még a családias 

hangulat uralkodott. Szandrának úgy tűnt, fogadott bátyuskái körében igazi 

szeretet veszi körbe őt. Boldogan nyugtázta hát a fiúk jóindulatú előzékenységét 

- noha tudta, gyakorlati okai is vannak ennek a lovagias magatartásnak - és 

azonnal húzta is az A-sor hevedereit, majd mikor az ernyő feljött úgy nagyjából 

hetven fokig, hirtelen mozdulattal lerántva a hevedereket, megszüntette az ernyő 

megtorpanását. A fej fölé gyorsuló szárnyat lefutva, egy profi sztepptáncost 
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megszégyenítő ritmusérzékkel fordult villámgyorsan menetirányba, majd szinte 

helyből felvéve maximális sebességét, pár lépésből a levegőbe rugaszkodott. 

Ilyen biztos kezű startra csak kevesen voltak képesek a Papillonnal. 

 A lány kecses mozdulatai még az előttem hullámzó, életlen képet is élettel 

töltötték meg. Angyalként követtem őt, miközben Szandra hihetetlenül gyorsan 

emelkedett. Szinte azonnal felhőalapra került, hogy aztán tovább emelkedve 

felhőillatúvá tegye hófehéren csillogó ernyőjét. Ekkor egy különös felfedezést 

tettem. Az ernyő fényes, felső felülete a belső légnyomás ellenére is gyűröttnek 

tűnt. Sőt, mintha jégvirágok csillognának az egyébként is fényes bevonaton. 

Nem tűnt túl biztatónak, főleg, mert az ernyő tovább emelkedett a fagyos hideg 

birodalmába. Szandra ebből természetesen semmit se vett észre, hiszen ő a 

hagyományos anyagból készült alsóvitorlát láthatta csupán. Az azonban nem 

jegesedett olyan könnyen. A "Demona" felirat továbbra is rúzsszínűen vöröslött, 

mostanra szinte lüktetett vészjóslóan. Ám Szandra ebből se látott semmit. 

Elkapta a versenyláz, emelkedni akart, majd a következő hegylánc fölé átsiklani. 

Vadul fordulózott, hogy termikben maradva még tovább emelkedhessen. A 

jegesedés tovább terjedt, csakúgy, mint bennem a vöröslően lüktető felirat 

okozta jeges rémület. 

- Meg fogja ölni az ernyő! - fedeztem fel. Kiáltani akartam, ám nem jött hang a 

torkomra. Nem értettem, így lenéztem a testemre. A megdöbbenéstől földbe 

gyökerezett a lábam. Azazhogy gyökerezett volna, ha lett volna lábam, vagy 

akár bármilyen testrészem. Meg aztán a földbe gyökerezést, mint tevékenységet, 

nem olyan egyszerű több ezer méteres magasságban elkezdeni. Így történt, hogy 

szellem mivoltomat tudomásul véve, aggodalmasan lebegtem tovább ifjú 

hősnőm után. 

 Szandra egy idő után, mikor már megfelelőnek ítélte a magasságát, 

abbahagyta a körözést a termikben. Lenézett a sok pupákra, akik követni 

próbálták, majd egy laza légi-pukedlizéssel intett nekik és nevetve faképnél 

hagyta a srácokat. Szerette őket, szerette ezeket a vidám, felelőtlen srácokat, 

akik közül sokan annyiszor megnevettették őt a starthelyek mellett felvert sátrak 

közti tábortűznél. Ott, ahol néhányuk testének melegét, bőrük férfias illatát még 

mindig legbelül őrzi legszebb emlékeinek polcain. Szandra nevetett és nem 

zavartatta magát, mikor a következő termik vészesen megbillentette az ernyőjét. 

A jobb oldalt hirtelen lelazuló zsinórok következtében kialakuló féloldalas 

csukás pillanatát megelőzve rántotta le a lazuló fékzsinórokat, amivel csupán 

egy fél másodperccel kerülte el az orbitális csukódás következményeit. 

Csakhogy ez nem számított, mert szinte azonnal elkezdte föltépni őt nagyobb 

magasságokba egy mágikus erő, a termik. Szandrát mindig is lenyűgözte ez a 

hihetetlen erő, amely egy kisebb, össze-vissza gurgulázó meleg légbuborékból 

fejlődik ki, majd időnként hihetetlen belső energiával rendelkező viharfelhővé 

növi ki magát. Az ilyen nagyra felhízott felhő energiája elég, hogy áttörje a 

sztratoszféra alsó határát, olyan gyilkos, vad örvényeket keltve magában, 
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aminek elektromossága végül Odin haragját ereszti a félénk földlakókra. Közel a 

lányhoz, valamiféle telepatikus képességekkel hangolódtam rá a lány 

érzésvilágára, a fékezhetetlen örömre, amit számára a repülés okozott, a 

pillanatnyi ijedtségre, amit a hirtelen lelazuló zsinórok keltettek benne. 

Füstkezemben éreztem a gyors, reflexszerű mozdulatot, amint a csukást 

megelőzendően ráhúz a fékre. Közeledtem, hangolódtam, egyre inkább 

magaménak éreztem a lány szellemét, testi valóját. 

 Lassan Szandrává váltam. Testem az ő teste lett, szellemem az ő 

elméjének helyét foglalta el. Ekkor elkezdtem félni. A vad időjárás, a számomra 

szokatlan magasság, a különösen mozgékony, fej fölött kígyózó ernyő, mind-

mind nagyon félelmetesen hatottak rám. A mozdulataim darabossá, 

átgondolatlanokká váltak. Felnéztem az ernyő kupolájára. A "Demona" felirat, 

mint valami elfuserált nyolcvanas évekbeli neonreklám, vörösen villogott 

felettem. Ezúttal egy gonosz ördög vigyorára emlékeztetett engem. Mintha 

röhögött volna a kapkodó mozdulataimon, a rohamléptekkel közeledő végzet 

előttem felsejlő lehetőségén. Kétségbeestem. Éreztem, ahogy a páni félelem 

felkúszik a gerincem mentén, leblokkolva tagjaim fölött az ésszerű uralmat. 

Kezeim reflexszerűen cselekedtek csakúgy, mint lábaim, mikor beletapostak a 

gyorsítóba. Szemem előtt csupán egyetlen cél lebegett; menekülni innen! 

Mindegy hogyan, mindegy milyen áron, csak el innen! Kezeim automatikusan 

matattak a hátsó trimm csatjain. Mire felocsúdtam mit csinálok, már ki is 

engedtem mindkét trimmet. Az ernyő hirtelen bebólintott, majd a szél 

fütyüléséből észleltem, hogy veszettül felgyorsult. Ekkor egy termik menti 

leáramlásba kerülhettem, mert az elém bebólintó kupola úgy omlott össze, 

mintha valami félrehajított rongy lett volna. Mire bármit is tehettem, 

parittyaként katapultáltam magam az ernyő jobb oldalába, majd egy jókora taslit 

kaptam a vörösen pulzáló neonfelirattól. Jobb kezem reflexszerűen kinyújtottam 

az arcom elé, így a pofon ereje tompult, de aztán már estem is tovább, 

kipottyanva a kupolából, miközben támaszkodó csuklóm valahol beakadt a 

pengeélesen vékony zsinórok közé. Ekkor egy rántás, aztán már ki is 

szabadultam. Szemem sarkából láthattam még valami aláhulló tárgyat, de nem 

volt időm foglalkozni vele, mert az ernyő ekkor elkezdte előadni idegtépő 

magánszámát. Pörgött, táncolt, kígyózott, fölöttem, oldalt, jobbra, balra, előttem, 

meg olykor alattam is. Egy idő után teljesen elvesztettem irányérzékemet, 

fogalmam se volt melyik bolygón vagyok, csupán azon próbáltam gépészkedni, 

hogy a kupolába még egyszer nehogy beleessek. A hangsúly itt a próbálkozáson 

van, ugyanis ekkor egy szörnyű felfedezést tettem. 

 Ám mikor ez a felfedezés tudatosult, addigra az elviselhetetlen fájdalom 

óriási hullámokban tört rám. Iszonyatos kín égette ideghálózatomat, mire 

felfedeztem, hogy elvesztettem jobb kézfejemet a rászoruló zsinórok 

megfeszülése következtében. Ostobán meredtem kezem csonkjára, mikor 

szemem sarkából figyeltem föl arra, hogy az ernyő már megint pofán akar 



 
34 

 

zuttyantani. Aztán persze pofán is zuttyantott, amúgy istenesen, hogy csillagokat 

láttam majd forgott velem a világ. Először persze azt hittem, csupán csak 

elszédültem, ám aztán kiderült, hogy ez közel sincs így, mivel az ernyő valóban 

pörgött, forgott fölöttem, föltekerve a zsinórokat gombolyagba, minek a közepén 

élő kötözött sonkaként a saját verítékemben pácolódtam. Folyamatosan, teli 

torokból sikoltoztam. Ez kissé komikusan hatott, hiszen nagyon magas 

csajhangon juttattam kifejezésre rémületemet, ami nem is csoda, lévén, hogy 

lenézve a beülőre, kerestem a mentőernyő kioldóját, de azt a két jókora, 

mellkasomon meredező cicihalom épp kitakarta a képből. Végül egy jobboldalra 

rántódáskor a szemem pont szembe került a beülő jobb oldalán elhelyezett 

kioldófogantyúval. Piros színe úgy hatott rám, mint bikára a vörös posztó. 

Csakhogy hiába tajtékzottam nagy dühödten, hogy elérjem a fogantyút és annak 

segedelmével megmenekülésem utolsó esélyét, jobb csuklóm csonkja nem tudta 

megragadni azt. Azonnal próbálkoztam bal kézzel is, de képtelennek 

bizonyultam elérni a fogantyút. Csapdába kerültem egy pörgő, föld felé zuhanó 

ernyő alatt, fölött, mellett. 

 Pillanatokon belül sejteni lehetett merre tart a zuhanásom, ami újabb rossz 

hírekkel kecsegtetett, ugyanis mindenütt éles sziklák szürkéllettek. Reméltem, 

hogy az ernyő felettem lesz, mikor földet érek, reméltem, hogy némiképp 

megtart annyira, hogy a protektor felvehesse a becsapódás nagy erejét. Nem így 

lett. Az ernyő alám lendült mikor földbe csapódtam, épp a vörösen pulzáló 

felirat mellé, a sziklába. A becsapódás erejétől kacsázva pattantam egyet, aztán 

mire ismét földet értem, már beburkolóztam az eszméletlenség jótékony 

homályába... 

 Nem tudtam mennyi idő telhetett el, nem tudtam hol vagyok, csak a 

rettenetes fájdalomra eszméltem, ami a hasam felől jött, meg a tüdőmből. 

Minden lélegzetvétel iszonyatos kínt okozott, ezért össze akartam gömbölyödni. 

Ekkor haloványan, távolról felrémlett, hogy nem érzem a lábaim. A fejem is 

valami hihetetlenül hasogatott. Rettenetes volt a létezés, így aztán az agyam két 

oldala felől jótékony zsibbadás ködösítette el a pokol eme vörösen izzó 

bugyrát... 

 Helikopter rotorhangjára eszméltem. Valaki mintha hideg tűkkel szurkálta 

volna védtelen arcom. Aztán rájöttem, a hó esik csupán. Minden olyan hideg 

volt, mindenem olyan nagyon fájt. Moccanni se bírtam... 

- Szandra! Szandra! - ordítozta valaki. Felé fordítottam elkínzott fejem, noha a 

név ismeretlennek tűnt a számomra. Egy fiatalembert láttam, valamiféle furcsa 

hegymászós sisakkal a fején. Ismerősnek tűnt, mégsem ismertem meg. Vállon 

ragadott, majd újra kiáltozott. Az arc elködösült, de a hang eljutott a tudatomig. 

- Nándi! Ébredj Nándi! - szólongatott. Ekkor kinyitottam a szemem és ismét 

sikoltozni kezdtem, amitől azonnal felültem. Verítékben fürödve ébredtem. Apa 

nézett rám furcsa szemekkel. 
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- Nyugalom! Csak rosszat álmodtál! - mondta mély, dörmögős, megnyugtató 

hangján. 

- Csak álom volt? - néztem rá riadtan. Aztán lassan felderengett szavainak az 

értelme. 

- Csak egy rossz álom volt... - sóhajtottam mélyen, mint a fuldokló, kinek 

megkönnyebbült tüdeje örömmel konstatálja, végre ismét képes újra levegőhöz 

jutni.  

 

6. 
 Hideg vízzel lezuhanyoztam, majd felöltöztem, aztán lementem a 

konyhába, ahol apa már régen elkészült a szalonnás omlettel. A kávé is ott 

gőzölgött a sarokban. Azonnal rárontottam, hogy az álom utolsó morzsáit is 

elhessegethessem az elmémből. Még mindig remegtem és nem tudtam 

eldönteni, hogy ez a hideg víztől van, vagy attól a rémes zuhanástól, amitől az 

álom óta felkavarodott a gyomrom, mikor rágondoltam.  Furcsamód a jobb 

csuklóm idegvégződései még mindig nem hitték el, hogy a kézfejem a helyén 

figyel. 

- Rosszul nézel ki. Mi történt tegnap? Nagyon későn értetek haza. - dörmögte 

apám a hátam mögött. 

- Semmi baj, jól vagyok! - szóltam vissza félvállról. - Sanyi megvette az 

ernyőjét. 

- Úgy látom, nem örülsz neki.. 

- Nem is tudom. Az az ernyő nem túl bizalomgerjesztő. 

- És a beülő? 

- Régi, vékony protektoros darab. Szerencsére meglepően jó állapotban van. A 

karabinerei is márkásak, noha kissé kopottak. Nem sok hely van a hátsó 

tárolózsebében, mégis egész használható beülőnek tűnik. Sajnos egy ilyen 

ernyőhöz, mint amit Sanyi vett tegnap, egy jóval biztonságosabb beülő illene. 

- Milyen az az ernyő? - érdeklődött apa, miközben a kávét ittuk. 

- Valami nagy, fehér sporternyő. Öreg vacak. Rozoga pókháló az egész kupola. 

Noha a felső vitorla még egészen fehér, az alsó már több helyen cserélve lett. 

Helyenként nagyon be van sárgulva. 

- Nem hangzik túl jól. És a zsinórok? 

- A galériazsinórok kopasz kevlárból vannak. Több helyen meg vannak 

csomózva. A többi úgy-ahogy elmegy. - válaszoltam. Azt azért elhallgattam, 

hogy a helyszínen elszámoltam a csomózott zsinórok számát. Nagyon 

nyugtalanított a dolog, mert nem szoktam semmit csak úgy elszámolni. 

Valahogy nem stimmelt ez nekem. 

- Látom, nem tetszik valami. - fürkészett apa. 

- Neem… Tényleg nem... Tudod, a kupolán van valami halvány felirat. 

"Demona" - ez van ráírva. Valamikor rózsaszín, vagy piros lehetett a betűk 
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színe, ám mára már nagyon elhalványult. Ezen kívül semmi más minta nincs az 

ernyőn. Teljesen fehér az egész. Egyedül a típusnév van a stablapra feketével 

rápingálva. 

- Mi a típus neve? 

- Valami Papillon. Ha jól olvastam tegnap az ernyő táblázatában, akkor a régi 

Comet gyártotta. 

- Valahogy ismerősen cseng ez a márkanév. - tűnődött apa. 

- Ha jól értettem az eladót, akkor a lánya használta ezt az ernyőt, aki versenyzett 

vele. Be akarta nekem adni, hogy világbajnok volt a lánya, aztán csak egyetlen, 

zöldre oxidálódott aranykupát tudott felmutatni az öreg, amit a lánya valami 

versenyen nyert. 

- Az mindegy is. Nem az a fő gond, hogy a kisöreg hazudott, mikor eladta 

Sanyinak az ernyőt. Ügyes gyerek, de egy versenyernyő még most túl sok lehet 

neki. Főleg ha olyan rossz állapotban van, mint ahogy említetted. 

- Hol van most? Láttad ma már? - meredtem rá. 

- Nem. 

- Akkor megyek, megkeresem. 

 

 Végre kinyújtózhattam. Csodálatos álmom volt. Repülhettem a kéjben. 
Végre! Úsztam az élvezetekben. Fölemeltek magasabbra, egyre csak magasabbra. 
A hűvösen lágy szél körülölelt, belém hatolt, csókolt, összeborzolt, húzott 
magához, majd szétszakított a vágya, erősebben, mind erősebben magához 
láncolt. Úsztam, aztán elborított a vágy, élvezettel merültem alá az ölelő kéjbe. 
Újra és újra elragadott a vágy! Csodálatos volt. 
 De aztán megrángattak, nem akarták, hogy szeretőm karjaiba táncoljak, 
ezért méregbe gurultam, majd koloncom ellen fordultam. Vegye már észre magát! 
Velem nem bánhat csak így! Ő csak bábu alattam. Felesleges puttony. Egy kolonc. 
Még jobban méregbe gurultam, mint vörös köd fonta át akaratom. Pofán csaptam, 
aztán elmartam ügyetlen nyúlványát, mégsem tanult, csak rángatott vadul. Hát én 
is rángattam, ismét arcul csaptam, megragadtam, nem engedtem, végül a földhöz 
vágtam. Megérdemelten lapult szét a sziklán ez a léhűtő alak. Repülni akarok! 
Repülni akarok! 
 Puha szellő ébresztett. A kellemes érzéseket keltő alak ismét kibontotta a 
várakozástól megmeredt formámat. Ezután egy lágy szellő belém hatolt, kéjjel 
töltött fel, vágyat keltett bennem, ismét repülni akartam, repültem hát végre! 
Csodálatos élni, akarok élni! Érzem, ahogy a hosszan megfáradt tagjaimba 
frissesség költözik, aztán elragad a vágy. A mindenen uralkodó vágy. Újra siklani 
akarok a levegőben, hogy körülfonjon, megtöltsön, magába zárjon! Kellemes 
érzés. Nem kék, nem fáj, vörös és lágy. Gyere szellő, vágyom rád! 

 
 Klári néni, Sanyi anyja otthon volt, ám Sanyit hiába kerestem.  
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- Kiment a falu határában álló kisdombra az új ernyőjével. Ugye jó ernyőt vett a 

fiam? Ugye nem fog leesni vele? - nézett rám kezét tördelve Klári néni. 

- Nem, persze, hogy nem. Ne tessék ilyeneket gondolni! - vágtam rá azonnal, 

nehogy mást találjak mondani, mert közben az álombéli sikolyom belülről 

hasogatta a koponyámat. 

- Kimegyek én is, megnézem, mit művel az új szerzeményével. 

- Rendben. Vigyázz az én kisfiamra! 

 Klári néni néha túlzottan aggodalmaskodó tud lenni, most mégis 

megszaporáztam lépteim, mert a lelki szemeim előtt láttam, ahogy Sanyi ott 

fekszik a domb aljában, szilánkosra tört végtagokkal, miközben az ernyőn az a 

sátáni felirat vörösen villogva röhög rajta. 

 Mikor aztán kiértem a dombra, leesett az állam. Sanyi éppen startolt ezzel 

az ördögtől való szerkezettel és meglepően szépen siklott vele. Valahogy nem 

ezt vártam tőle. Mikor kiértem a leszállóba, épp mellettem szállt le. Simán, gond 

nélkül repült az ernyő, láthatóan nyugodtan tűrte Sanyi időnként darabos 

mozdulatait. Valahogy nem ezt vártam volna egy kísértetfehéren vad 

sporternyőtől. Sanyi parádésan szép leszállást hajtott végre. Alacsonyan 

lebegtetett, majd mikor nagyjából egy méterre visszaemelte az ernyő, lent 

tartotta a féket, amitől az ernyő vízszintes sebessége is elkopott, majd olyan 

simán letette, mintha csak egy apró lépcsőről lépett volna le a földre. Ezután 

felengedte a fékeket, pár lépéssel egészen mellém jött, miközben az ernyő a feje 

felett engedelmesen követte minden mozdulatát, mint egy jól idomított 

németjuhász kutya. Amint Sanyi mellém ért, kifordult, majd profi módon saját 

maga elé omlasztotta a kupoláját. Bravúros repülést láthattam. Nekem is lett 

volna kedvem siklani egyet, de úgy loholtam rémképeimmel a starthelyre, hogy 

egészen megfeledkeztem a saját szerelésemről. Míg felsétáltunk a starthelyre, 

vágyakozva nézegettem Sanyi szerelését, egészen megfeledkezve az éjszakai 

álmomról. 

- Próbáld csak ki, ha repülni szeretnél! - olvasta le arcomról a repülés utáni 

vágyamat - Veszett jól megy ez a szépség! 

- Bizonyára. Tényleg szabad? - érdeklődtem óvatosan. Valahogy kezdett ismét 

felkúszni bennem a jeges rémület, noha egy rémálom mégiscsak egy álom, 

semmi köze sincs a valósághoz. Vagy talán mégis? Kétségeim támadtak. Ahogy 

Sanyi ledobta a starthelyen az ernyőt, egy apró ránc végigfutott a csomóban 

hagyott kupolán. Mintha élne. Egy pillanatra még a fehér anyagon keresztül is 

felsejlett egy vöröses derengés. Sanyi nem mutatta, hogy bármit is észrevett 

volna, nekem pedig egyre inkább az lett a meggyőződésem, hogy a rémálmom 

következtében képzeltem oda azt az apró ráncot, meg a vöröses derengést. 

Megacéloztam magam, majd laza mozdulattal magamra rántottam Sanyi 

beülőjét, ami az enyémhez képest meglepően könnyűnek, meg persze igencsak 

aprónak tűnt. Miután sietve beállítottuk a beülőt az én méreteimre, Sanyi 
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eldarált egy két instrukciót az ernyőjéről. Gyorsan terítettünk. Siettünk, mert a 

leszálló menti bokrokat már megfújta az első lágy, termikes befújás. 

- Siess, jön! - szóltam oda a havernak, ő pedig gyorsan terítette szét a kupolát. 

- Mehetsz is! - kiáltotta vissza. - Aztán ne feledd, hogy mit mondtam! 

 Igyekeztem nem feledni, de a szívem a torkomban dobogott. 

- Csak nyugalom! - intettem magam, majd azonnal az ernyőre koncentráltam. 

Ekkor egy váratlanul kellemetlen felfedezést tettem. Nem tudom hogyan, nem 

tudom mikor, de a "Demona" felirat ezúttal újszerűen és egészen mélyvörösen, 

vagyis inkább erős pink színben világított. Meglepetésemben visszaejtettem az 

ernyőt. 

- Koncentrálj Nándi! Húzd erősebben az A-sort! - biztatott Sanyi, mintha nem is 

én segítettem volna az ő első repüléseit! Ezen aztán jól felhúztam magam, amit 

végül a startban vezettem le. Nagy erővel rántottam az ernyőkupolát a levegőbe. 

Gyorsan megérkezett az a pont, amikor még nem jött fel az ernyő a kifordulós 

starthoz, de már nem lehetett tovább húzni. A felirat vörösen villant egyet, 

mintha rajtam nevetne. Ez elbizonytalanított. Hirtelen elfeledtem mindent, amit 

Sanyi az előbb a startról elmondott. Ettől a start egy szánalomra méltó 

kötélhúzássá vált. A kötél egyik végén én próbálkoztam startolni, a másik végén 

Demona villogott vörösen, gonoszul. 

 

 Ez az alak kék! Ez fáj, nem akarom, nem tetszik, tegyen le, tegyen le! Ne 
rántson le, nee! Bíborköd ereszkedik rám. Dühösen toppantok! Érzed? Ezt 
akarod? Akkor nesze! 

 
- Rántsd le! Rántsd le! - ordította Sanyi. Ettől bevillant a korábbi 

figyelmeztetése. "Ha nem akar feljönni a kupola, akkor az A-sor hevedereit ne 

magad felé rántsd, hanem lefelé, a föld felé. Ezután vigyázz, mert hirtelen és 

gyorsan megindul a kupola.." Lerántottam a hevedereket, amitől a kupola, mint 

egy felszabadult gőzmozdony rohant át a fejem fölött. Alig győztem 

villámsebesen kifordulni, majd felgyorsítani. Ekkor egy pillanatra felnéztem, 

hogy minden rendben van-e a starthoz. A szemeim a feliratra tévedtek. 

Gonoszul, vörösen vibrált. Mintha csak a neonfeliratot láttam volna az 

álmomban. A betűk pulzáltak, villogtak, egy pillanatra egészen megdelejeztek. 

 Ekkor történt a baj. A pillanatnyi kihagyás épp elégnek bizonyult ahhoz, 

hogy az ernyő alaposan megelőzzön. Ehhez hozzájárult a késve végrehajtott 

kiforduló startom is. Ugyan egy intenzív fékezéssel próbáltam lassítani az ernyő 

előrelövését, de ezzel csupán annyit értem el, hogy nem a futásra koncentráltam, 

így a meg nem torpanó ernyő még jobban beelőzött, ezért innentől már mást 

nem is tehettem, mint lavinaként zúdultam lefelé a dombról. Sajnos mégsem 

elég gyorsan. A beelőző ernyő nem emelt, a fékeket hiába húztam, végül nem 

bírtam elég gyorsan futni, az ernyő közben egyre csak húzott magával, mígnem 

a talaj egyszerre kiszaladt a lábam alól. 
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 Az ördögi ernyő mintha pontosan erre várna. Ahelyett, hogy megemelt 

volna, inkább a domb oldalához vágott, majd még néhány métert vonszolt 

magával a lendülete. A jobb lábam befelé fordult, majd orral előre becsapódtam 

a földbe. A jobb térdemben hatalmas nyilallást éreztem, mikor befordulva a 

földhöz ütődött. Szerencsére ez tompította annyira a bukásomat, hogy néhány 

karcoláson kívül más bajom nem esett. Pár pillanatig csak feküdtem, majd 

megpróbáltam megmozdulni, feltápászkodni a földről. Éreztem, hogy a térdem 

nagyon fáj. Alaposan megnéztem. Semmi se látszott rajta, a begyűjtött friss 

horzsolásokon kívül. Megmozgattam. Funkcionált, de a mozdulattól a fájdalom 

miatt könny szökött a szemembe. Kiáltani lett volna kedvem, de nem akartam, 

hogy harmatgyönge penészvirágnak tűnjek a haver előtt. Ehelyett inkább 

felültem. A haver aggodalmasan nézett a domb tetején. Feltartott hüvelykujjal 

jeleztem neki, hogy minden rendben, noha éreztem, ez közel sincs így. Hogy ez 

mennyire igaz, arra jó példa az, mikor végre megpróbáltam fölállni. Nagy 

nehezen, nyögve csak sikerült felküzdenem magam álló helyzetbe. Azt 

tapasztaltam, hogy nyújtott lábbal, a jobb térdem mozgatása nélkül is képes 

vagyok felállni, sőt bicegve járni is. Sanyi azonnal lejött segíteni, de elhárítottam 

minden segítséget. 

- Nincs szerencséd az ernyőmmel. Jól vagy? 

- Soha jobban! - szóltam oda cinikus éllel a hangomban. - Valami nincs rendben 

ezzel az ernyővel. 

- Ne fogd az ernyőre! Egyszerűen csak nem fogadtad meg a start közbeni 

tanácsaimat. - vágott vissza Sanyi ugyanazzal az éllel. Nem tudtam mit 

mondani. A baleset kívülről tényleg úgy nézhetett ki, mintha valóban nem 

fogadtam volna meg Sanyi tanácsait. Emellett mi szól az állításom mellett, 

miszerint az ernyő a hibás? Egy vörösen villogó feliratról való hallucinálás? Egy 

álom? Egy rossz érzés? Mert ha mindent összevetünk, nincs semmi más. Az 

ernyő meg csupán egy eszköz. Repülőeszköz, egy egyszerű használati tárgy, 

nem több, nem kevesebb. 

- Rendben, igazad van. Béna voltam. Mégis azt mondom, ennek az ernyőnek 

nem igazán jó a műszaki állapota. 

- Nem jó? Dehogynem! Állítom jobb, mint a te ernyődé! Csak azért kekeckedsz 

itt velem, mert féltékeny vagy, hogy jobb ernyőt vettem, mint a tied, meg aztán 

jóval olcsóbban is vettem és jobban is repülök vele, mint te! Csupán irigykedsz! 

- dobta oda az ítéletet nagy mérgesen. Ezúttal nem vettem fel a kesztyűt. 

- Jól van, biztos úgy van, csak segíts levenni ezt az átko... ezt a beülőt, aztán 

csomagoljuk össze valahogy az ernyődet! 

 Sanyi csak állt ott dühösen, aztán lassan lelohadt a dühe. Látva 

kínlódásomat a beülővel, mozdult, hogy segítsen. Már épp rám fért. Kezdett 

egyre jobban lüktetni a jobb térdem. Mikor végre sikerült kimásznom a 

beülőből, egyszerűen lerogytam a fűre, majd simán végignéztem, ahogy Sanyi 

nagy szeretettel behajtogatja ernyőjét a zsákjába. Hajtogatás közben árgus 
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szemekkel figyeltem, hátha ismét felvillan az a démoni vörös felirat. Semmi. 

Csak a térdem fájdalomközpontja villogott, ám az veszettül. 

- Nincs szerencséd öcsém! - nevetett a doki, mikor közölte a vizsgálat 

végeredményét. Mára már nagyon elegem lett az egri kórházból. Egy doki, aki 

viccesnek találja, ha a másik embernek balesete, meg komoly fájdalma van. A 

horzsolásokat gyorsan elláttuk, mielőtt beértünk a kórházba. Apám vezetett. 

Sanyi is jött velünk. Apa csúnyán leszidta, amiért felelőtlenül odaadta az 

ernyőjét nekem. Kilátásba helyezte, hogy ott helyben szétvágja azt a vacakot, 

amitől viszont Sanyi gurult méregbe. Kölcsönösen kiordítozták magukat, végül 

abban állapodtak meg, hogy ha az ernyő átmegy a légialkalmassági vizsgán, 

akkor nem említi meg Klári néninek az incidenst. Az egészet beállítjuk 

biciklibalesetnek. A kórházban is ezt mondtuk. A horzsolások, meg a térd 

állapota legalábbis eléggé hihetővé tette a mesénket. 

- Porcleválás. - kaptam meg a könyörtelen ítéletet a vigyori csodadokitól. - 

szerencse a szerencsétlenségben, hogy eléggé apró lehet. Talán ezért nem akadt 

még be a térdízület közé. Az bizony fájt volna öcsi! - tette a doki nevetve a 

vállamra a kezét. Megrázkódtam az érintéstől, majd fagyosan ránéztem. 

- Ez mit jelent? Hogyan gyógyulok meg? 

- Meg fogunk műteni, amennyiben persze hozzájárulsz. Muszáj, mert az a kis 

szilánk a térded minden további használatával rohamosan elősegíti a porckopást. 

Ha a térd porca elkopik, akkor nem igen ülsz többé biciklire fiacskám! - 

vigyorgott rám tenyérbemászó képpel. Elképzeltem, ahogy Sanyi boldogan 

repked sátáni ernyőjén, míg én tolókocsiban nézem nagy irigykedve. Na neem! 

Erről szó se lehet! 

- Rendben, műtsenek meg! - sóhajtottam megadóan. Ezután felgyorsultak az 

események. Néhány újabb vizsgálat, papírok aláírása, majd pár óra múlva már 

toltak is be a műtőbe. Kaptam a gerincembe egy bika kis érzéstelenítést, aztán 

már csak dokik szövegét hallgattam, amint részletesen megbeszélik, hogy hova 

metszenek, meg hogyan veszik ki azt az apró szilánkot. Elég gyomorforgatóan 

hangzott, ám mégis kibírtam valahogy. Talán azért, mert míg a gerincbe kapott 

érzéstelenítő hatott, egészen elmúltak a fájdalmaim. Aztán estére még 

durvábban lüktetett az egész lábam. Ordítani tudtam volna, mégis másnap már 

ki is engedtek a kórházból. Otthon lábadoztam. Még egyszer visszamentem az 

egri kórházba varratszedésre, ahol a vigyori doki igazi szadista vigyorral tépte le 

a varratra ragadt gézlapot. Kínlódtam, mégsem akartam még több szadista 

vigyort látni azon a rusnya képén, így inkább elviseltem a kezelést, hogy aztán 

megfogadjam; az utolsó vizitet a háziorvosomnál fogom lezongorázni, mert ide 

nem akarok többé visszajönni. 

 Mindeközben Sanyi boldogan repült őhófehérségével. Már az Egedet is 

többször megjárta. Aznap, mikor a varratszedésen kínlódtam, ő vitt be a 

kórházba. Apa természetesen örült és ezt is Sanyi bűntudatának tudta be. Én 

azonban tudtam az igazat. Mert bizony volt képe annak a betyárnak otthagyni a 
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kórházban, a vigyorgós orvos szadista kezei között, míg ő boldogan repült egy 

jó órát az Eged fölött a délutáni gyogyiban. Természetesen ez még nem volt neki 

elég, hiszen miután megszenvedtem a jólesőnek cseppet se nevezhető kezelést, 

hazafelé úton végig azt ecsetelte, milyen kellemesen, láblógatódva töltötte az 

időt! Bizony, mifelénk ilyen egy jó barát. 

 A hosszas lábadozást, hosszas rehabilitációs gyógytorna követte. Már 

jócskán benne jártunk a nyárban, mikor a rengeteg ágyban töltött, később 

szobabiciklizős időszak után végre sántikálás nélkül mehettem ki a szabadba. 

Eleinte Sanyit kísértem el a bekölcei, meg fedémesi kisdombokra. Időnként, 

mikor északkeleti szél fújt, a mikófalvi kisdombot is meglátogattuk. A 

dombokra felmászás eleinte elég fájdalmas passziónak ígérkezett. Szerencsére 

ez később jó döntésnek bizonyult, mert a lábam rohamléptekkel gyógyult. 

Rövidesen arra is alkalmassá váltam, hogy repüléssel terhelhessem a jobb 

térdemet. 

 Egy szép, júniusi napon aztán ott állhattam Sanyi mellett a fedémesi 

kisdomb délkeleti starthelyén, kiterített ernyőinkkel. Befújásra vártunk. A jobb 

térdemben még egy-két heves mozdulattól megcsikordult ugyan a fájdalom, ám 

ez már csak halvány árnyéka volt annak a hevesen hasogató kínnak, ami a 

balesetemkor jelentkezett. Soha többé nem akartam Sanyi ernyőjével repülni. 

Bőven megfelelt nekem kék Octane-om, a gyönyörű piros mintájával. Ma is az 

Octane kékje terült ki a domb rövidre nyírt zöldjére, a hófehér kísértet mellé. 

Sanyi intett. A termikbuborék épp most szakad el a mezőről, megfelelő irányú 

befújást generálva a starthoz. Ernyőmet laza mozdulattal rántottam föl. Hol volt 

ez a könnyed start a Papillonnal való kínlódáshoz képest? Magabiztosságom 

egyre nőtt, hiszen a hazai pálya minden előnyét élvezhettem. Egyetlen gyors 

piruettel az ernyő alá táncoltam startirányba fordulva, majd pár lépésből a 

levegőbe rugaszkodtam. Mikor végre siklottam a levegőben, mögülem 

ernyőcsörgést hallottam. Sanyi bizonyára épp most startolt, ám erre már nem 

tudtam figyelni, mert hirtelen egy erős emelés dobta felfelé az ernyőmet. 

Valószínűleg egy elszakadó termikpöfi kaphatott fel, mert rövidesen a kisdomb 

starthelye fölött, nagyjából ötven méterrel küszködtem az emeléssel. 

Hátranéztem és láttam, ahogy Sanyi is követ kísértetiesen fehér ernyőjével. 

 

... Emelkedjünk! Emelkedjünk! Töltsön tele a mámor, kéjjel legyen csordultig a 
belsőm! Kapaszkodj belém, és repüljünk, repüljünk! Feljebb és feljebb! ... 

 
 De még mennyire, hogy követett a fehér ernyő! Mikor én már süllyedek, ő 

még mindig emelkedik, egyre csak emelkedik. Megdöbbenve csücsültem a 

beülőben, egyre azon a képtelenségen bambulva, hogy a fehérség alattam egyre 

csak terjed, emelkedik, én meg süllyedek, noha elvileg ugyanabban a 

termikbuborékban lézengünk mindketten. Szinte megigézett az a pokoli ernyő, 

aminek a felirata két anyagon is átütött, annyira pulzálta felém rosszindulatú 
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vöröses fényét. Egyre csak jött, mint egy árnyvilágból szalajtott gonosz démon, 

egy fehér szörny, aki meg akar ölni, be akar magába kebelezni, ki akar törölni a 

lét eme poros síkjáról. Ordítani akartam, mégsem jött hang a torkomra, egyre 

csak a közeledő fehér végzetet figyeltem, megigézett szemekkel. 

- Nándiii! Hol vaagy? - törte szét révületemet egy éles hang, ami pengeként 

hasított bele koponyám legmélyebb bugyrába. Ettől felrázódtam, végre képessé 

váltam cselekedni. Még épp idejében tettem, mert a hófehéren közeledő végzet, 

már majdnem a talpaim súrolta. Azonnal egy éles bal fordulóval a Papillon bal 

hátához kerültem. Majdnem elkapta lábam az egyik fékzsinór, ám én azonnal 

behúztam lábaim a beülőbe, így csupán a beülő fenekét tudta végigkaristolni a 

zsinór. Mikor Sanyi meglátott, azonnal jobbra fordult. Olyan élesre sikerült 

fordulójának a sugara, hogy egy pillanatra egymással szembe repülünk. Én 

azonnal kitértem jobbra. Egy pillanatra úgy tűnt, a halálernyő követni fog, hogy 

egy halálos csókkal mindannyiunkat magába rántson az alattunk tátongó 

mélység. Ám őhófehérsége nem tudott olyan gyorsan felém billenteni, így 

éppcsak kikerültem az útjából. Azonnal a leszálló felé vettem az irányt. 

Mérgemben nem sikerült szépen a kilebegtetés, egy kicsit erősebben tettem le 

magam, amitől a jobb térdembe újfent csúnyán belenyilallt a fájdalom. 

Felnéztem. Sanyi is jött leszállni. Egyenesen felém. Már-már úgy tűnt, hogy 

pontosan nekem jön, mikor a fék egy hajszálnyi húzásával épp mellém 

lebegtetett ki. Gyönyörű leszállás volt, tanítani kellene. 

- Megijedtél? - ugratott Sanyi kalózvigyorral, a leszállásra utalva. 

- Azzal semmi bajom se volt. Mikor teljesen rám emelkedtél, akkor ijedtem 

meg. Akkor viszont nagyon! - szóltam rá némi éllel a hangomban. 

- Ne kend rám, nem láttalak! Épp az ernyőm fölött repültél. Szóltam is, emellett 

tudtommal nekem volt elsőbbségem! - zárta le a vitát megvetően. Sajnos igazat 

mondott. Ám én mit is mondhattam volna? Azt, hogy megint a vöröslő feliratról 

hallucináltam, ami valamiképp meghipnotizált, elkábított, magába falt, mint 

valami túlvilági szörnyeteg? Nem, ez olyan képtelenség. De valami itt akkor is 

nagyon elrontódott. Valahonnan kívülről érzékeltem a tudatomba szivárgó 

gonosz jelenlétét. Valami nagyon nem volt itt rendben! 

 

- Látnom kell azt a feliratot! - döntöttem el magamban. Szerencsém volt. Laci 

bácsi a repülés után, a megbeszéltek alapján, a Papillont részletes műszaki 

vizsgálatnak vetette alá. Ehhez a fedémesi faluházat béreltük ki néhány órára. 

Már az első vizsgálat alkalmával teljesült a vágyam, hiszen a kölcsönkért 

porozitásmérővel éppen a "Demona" felirat mellett babráltunk. Be kell valljam, 

ismét sikerült meglepődnöm, ugyanis hatalmas csalódást okozott az a halvány, 

kifakult, élettelenül rózsaszínes felirat. Valahogy nem ezt vártam. Egy 

kísértetiesen kígyózó, élettől vibráló, gonoszságra éhes, vicsorgó szájként 

mindent felzabáló, a démoni világba nyíló kapu varázsszavaként minden 

tekintetet magába szippantó vérgőzös feliratot vártam. Ehelyett csupán a 
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porozitásmérő sípolt egyet, mikor befejeződött a felsővitorla középső anyagának 

légáteresztési vizsgálata, ami elképesztően jó eredménnyel zárult. Még két 

helyen megvizsgálta Laci bácsi az ernyőt. Az eredmények még jobbak lettek. 

Ezután a zsinórok hosszának és szimmetriájának mérése következett, amin az 

ernyő szintén kiválóan teljesített. Egyetlen zsinórnál tapasztaltunk a 

megengedett fél centis eltérésnél némileg többet, de azt Laci bácsi hurkolással 

azonnal kijavította. Demona harcra készen feszített új zsákjában, mert Sanyi 

bélésselyemből varrt szerelmetes ernyőjéhez egy nagyobb zsákot. A jó állapotú 

beülő, az új zsák, a frissen mosott, megjavított külső zsák, egy régi, mégis elég 

jó állapotú szerelést sejtetett. Ami azt illeti, a műszaki vizsgálat bebizonyította, a 

szerelés valóban kiváló egészségnek örvendett. Ezt tetézi, hogy amíg betegen 

feküdtem, Sanyi megreparálta azt az öreg Kretschmer-variométert is, ami végül 

egész pontos műszernek ígérkezett a termikek megtalálásában, megtartásában. 

Sanyi és kísérteties Demonája teljes értékű tagja lehetett a siklóernyősök 

közösségének. Ezt bizonyította a Laci bácsi által kiadott ernyő légialkalmassági 

tanúsítvány is. Sanyi nagyon boldogan vezetett haza Bekölcére, a legcsekélyebb 

mértékben se foglalkozva azzal a ténnyel, hogy Demona ma majdnem sikeresen 

kivégzett minket. Eltűnődtem azon, hogy vajon mikor következik be a valódi 

tragédia? 

 

7. 
- Ezzel az ernyővel itt nem repülsz! - szólt rá Sanyira valaki, mikor az Eged 

északnyugati starthelyén kiterítve vártuk a következő befújást. 

- Miért? - vágott vissza Sanyi dühödten. Az utóbbi időben a fiú mindig nagyon 

érzékenyen reagált, ha valaki bántani merészelte szeretett ernyőjét. Még tőlem 

se fogadta el a kritikát, főleg azóta, mióta az ernyője végre légialkalmassági 

tanúsítványt kapott. 

- Mert ez egy halálernyő haver! Ilyennel senki se repül, és te se fogsz! - 

heveskedett a másik. Erre Sanyi kicsatolta magát, majd odament a másikhoz. 

Egészen közelről egyenesen az arcába nézett. Méretes alak kötött belénk, ez 

nem vitás. Ám Sanyit se kellett félteni. A sok fizikai munka, a megélhetésért 

vívott örökös harc megkeményítette testileg, lelkileg, míg a veszélyes ernyője 

meglehetősen agresszívvá tette. 

- Elárulnád, miért mersz véleményt alkotni egy olyan típusról, amivel egyetlen 

órányit se repültél? 

- Eszemben sincs olyannal repülni, aminél különbre a magadfajta csóróknak 

nem telik! 

- Ezt mondd még egyszer! - a felszólítás egyáltalán nem tűnt kérésnek. Inkább 

amolyan "alig várom, hogy belém köss és jól eltángáljalak" - felhívásnak. Az is 

volt. Lassan, óvatosan én is kicsatoltam magam. A másiknak a haverját 

szemeltem ki. 
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- Ezzel a vacakkal itt nem repülsz! Hogy miért? Mert én azt mondtam és kész! 

Én a Mezőkövesdi Darazsak műszaki ve... - nem fejezhette be a mondatot, mert 

Sanyi jobbegyenese csúnyán képen törölte őt. A fickót váratlanul érte az ütés, a 

haverja viszont azonnal reagált. Szinte úszott a levegőben, mikor egy rúgással 

mellkason találta Sanyit, aki azonnal elterült. Elkezdődött a hacacáré. Mire 

odarohantam szétválasztani a verekedőket, Sanyit már ketten gyepálták. Azért őt 

se kellett félteni, vadul osztogatta az ütéseket és rúgásokat, ám kettejük ellen 

semmi esélye se volt. Ekkor érkeztem. A hórihorgas srácot egyetlen lezser 

lábsöpréssel rúgtam föl. A srác békaként nyekkent a földön, akkora dübbenéssel, 

hogy azt hittem, beszakad a dobhártyám. A másik már mokányabb emberkének 

tűnt, de mikor lefogtam kezeit, Sanyi addig osztogatta neki a pofonokat, hogy 

végül egymás mellett terültek ki. A felrúgott srác még próbált kellemetlenkedni, 

ám egy-két pofontól jobb belátásra szenderült. 

- Te, Sanyi! Ezt megdumálhattuk volna józanabbul is! Minek kellett 

verekednünk? Van légialkalmasságink az ernyőkre. - mutattam rá a 

legdiplomatikusabb megoldásra. 

- Leszólták az ernyőmet! Vacaknak nevezték. Te mit tettél volna? - ugatott le. 

Én semmi esetre se mentem volna nekik ennyiért, mégis ismerve Sanyi 

agresszivitását, ezen itt nem csodálkoztam. 

- Tűnjünk innen, míg ezek az anyaszomorítók magukhoz nem térnek! - tértem ki 

a válasz alól a legkézenfekvőbb megoldással. Nem tetszett újabban Sanyi 

agresszív stílusa. Ezzel azonban most nem igazán tudtam törődni. Nagy 

igyekezettel csatoltam magamra a Woody Walley beülőmet, majd igazgattam az 

Octane zsinórjait. Egy pillanatra Sanyira is rá tudtam nézni, meg fél szemmel a 

két kiterült srácra, akik lassan kezdtek éledezni. 

 Elsőnek Sanyi startolt. Gyönyörű piruettel fordult ki, szinte látni se 

lehetett kezének mozgását, ahogy klasszikus stílusban egyik kezéből átadta az 

oldalhelyes féket a másikba a kifordulás pillanatában, miközben szinte 

tánclépésekkel fordult, folyamatosan terhelve az ernyőt, biztos kézzel uralva a 

startját. Három lépésből a levegőben volt, majd jobbra fordult, azután veszettül 

emelkedett az élénk nyugatias szélben. A Papillon, mintha csak egy kezesbárány 

tanulóernyő lenne, követte minden mozdulatát. Emlékszem, azt gondoltam, talán 

most már végre megszelídül a pokol eme torzszülöttje. Azt akkor nem hittem 

volna, hogy utoljára láttam ilyennek azt az ördögi légiparipát.  Bárhogy is, én 

azonnal húztam utána az Octane-t. Muszáj volt, mert a srácok már indultak is 

felém. El akartak kapni. Mikor kifordultam, egy pillanatra az egyikük 

bosszúszomjas képébe bámultam. Ettől megroggyant az ernyőm lendülete, 

majdnem elvétettem a startot. Még bevillant a másik káröröme, aztán 

koncentrálnom kellett igazi feladatomra. Nekem végül kellett vagy öt lépés a 

levegőbe emelkedéshez. A starthely aljáról, két bokor közül libbentem el, 

miközben éreztem, hogy a belénk kötő srácok közül az egyik a lábam után nyúl, 

majd lekapja rólam a bal cipőmet. Többet szerencsére nem tehetett. Egy 
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pillanatra kihagyott egy ütemet a szívem, gyorsan letekintettem és láttam, hogy 

a srác, a cipőmmel a kezében egyenesen a tüskebokrok közé futott. Még 

hallottam ordítozását, ahogy a milliónyi tüske ezer helyen felcsikarta a bőrét, 

aztán már csak a szél zúgása fütyült a fülemben, meg a fenekemen éreztem, 

amint felkap az emelés, majd nyargaltam Sanyi után egyre feljebb emelkedve. 

 

 Végre ismét kellemes légáramlat simogatja csörgősen habkönnyű 
testprofilom. Ismerős szeretőm vitt újra légitáncba. Kedvesem, ki jól ismerte 
vágyaim, ki profin ráérzett, mire vágyik testem, mit kedvel, mit szeret. Csodás 
keringőbe kezdtünk egy ismerős kis hegyecske körül, ami azért mégsem olyan 
hatalmas helyszín, mint ahol korábban vitt keringőbe az az őrült szuka. Ez a 
mostani uram, hű szeretőm, testem őrizője nagyon jól bánik velem. Emelkedjünk, 
emelkedjünk! Repüljünk hát, lássák a nagyokosok, milyen jó is vagyok! 
 Velem ne lehetne repülni? Én "halálernyő"? Így mert hívni az a nyavalyás? 
Én "vacak"? Megjegyeztelek barátom! Megjegyeztelek, a társaddal együtt! Most 
még csupán megmutatom, mit tudok a levegőben. Látjátok? Jegyezzétek meg, 
mert rövidesen a ti bőrötök lesz a célpontom. Végetek! Hallottátok? Végetek! - 
ráztam meg dühödten bosszúszomjas testem. 

 
 Felnéztem és ernyőm kupolája mellett időnként felvillant az egyre 

távolodó fehér kupola. Egy pillanatra ugyan megrázkódni látszott, aztán mégis 

szépen, simán repült. Be kellett vallanom, hogy gyönyörű ernyőnek látszott. 

Karcsú, mint semmilyen más ernyő, amit eddig láthattam. Olyan fehér, hogy 

szinte világított, mint egy fényes fehérre festett vitorlázó repülőgép. A fekete-

fehér csíkos Condor-beülő különös módon törte meg a kísértetfehér ernyő 

harmóniáját. Úgy tűnt - ahogy az ernyő dülöngélt a vad, aktív időben, alatta 

Sanyival és csíkos beülőjével - mintha maga az ernyőkupola hullámzott volna a 

levegőben, időnként olyan érzetet keltve, hogy egyszerre repült előre, majd 

fordulás nélkül hátra. Mintha néha mágikusan helyet cserélt volna az ernyő eleje 

a hátával, a háta az elejével. Sanyi egyre csak emelkedett, mikor egyszer csak 

leállt a szél. Épp, mikor a lejtőszél emelőterében az Eged-hegy csúcsán lévő 

kilátótorony fölé emelkedve elkaptam volna a termiket. Sanyi már javában ezt a 

buborékot tekerte, mikor ki akartam tapogatni az emelés magját. Ekkor állt le a 

lejtőszél. Szinte azonnal merülni kezdtem, majd végignéztem, ahogy a 

starthelyen faképnél hagyott ellenfeleink dühödten hajtogatták saját szárnyaikat, 

hogy elkaphassanak minket. Megijedtem. Ha ezek a leszállóban hagyott Suzukit 

felfedezik, rögtön tudják, kié az a kocsi, hiszen mellette kizárólag az ő csapatuk 

modern verdái álltak. Az ütött-kopott, rozsdás kis Suzuki kilógott a 

környezetéből. Jobban megfigyelve senkit se láttam a leszállóban. Ez azt 

jelentheti, hogy a starthelyen minket elkapó két srác haverjai épp az Eged 

oldalán lévő szűk, erdei ösvényen másztak felfelé a starthelyre. Ekkor arra 

gondoltam, hogy rádión, vagy mobilon értesíthették a többieket a történtekről. 



 
46 

 

Erről a gondolatról azonban szinte azonnal letettem, hiszen ha már az erdő 

sűrűjében voltak, akkor a hegy oldala teljesen leárnyékolta a rádiójeleket. Még a 

mobiltelefonokon sincs térerő ott. Ám rövidesen újabb problémával 

szembesültem. Támadóink már épp a levegőben voltak, mikor gondolataimba 

merülve, szerencsétlen módon lesüllyedtem a starthely szintjére. Üldözött 

lettem. 

 Egy kék Swing Mistral 2-es, meg egy piros Skywalk Tequila ernyővel 

eredtek a nyomomba. Teljesen kinyomtam a gyorsítót, majd imádkoztam, hogy 

ne most kapjak féloldalas csukást, az alacsony állásszög, meg az aktív idő 

következtében. Hátranéztem. Üldözőim szintén gyorsítottak, de az Octane a 

maga középkategóriás besorolásával elég karcsú szárnnyal, meg vékony 

szárnyszelvénnyel rendelkezett. Gyors ernyő volt, ezért a kezdeti kis távolságot 

jócskán megnövelhettem. Ekkor jött az Eged hegy oldalában lévő víkendházak 

fölötti légtér, ami a felforrósodott háztetők miatt elég turbulensnek, dobálósnak 

ígérkezett. Az első féloldalas csukást éppencsak megelőztem. A lelazuló 

jobboldali zsinórokat észrevéve, egyetlen határozott jobb fékpumpával 

korrigáltam a bajt. Ám ekkor szárnyam baloldala hatalmasat csukott. Ezt már 

nem tudtam megelőzni. Nagyon megijedtem, de szerencsémre a 

lélekjelenlétemet nem vesztettem el. Az ernyő bal fordulóját szinte azonnal 

megfogtam, majd féloldalas szárnyammal, nagy merülés mellett, kissé jobbra 

csúsztatva oldalaztam a leszálló, no meg a részleteiben egyre jobban kirajzolódó 

Suzuki felé. Még a levegőben bevillant, hogy Sanyi az utas oldali hátsó keréknél 

hagyta kulcsokat, a fűbe rejtve, mert hátha épp ő megy el távra és nekem kell 

visszaszállítani. Reméltem, ezúttal valóban ez a helyzet, mert ha még ő is bejön 

az Eged nyugati oldali leszállójába, akkor azt már akkor teszi, mikor mindkét 

támadónk hülyére vert engem, azután várják, hogy vele is ugyanezt tehessék. 

Ezúttal valóban nem volt lehetőségem gondolkodni, mert egy-két határozott bal 

pumpával vissza kellett nyitnom az Octane-t. Nehezen ment, emellett mikor az 

ép kupola mögül visszanéztem, láthattam, ahogy egyik, jóval magasabban lévő 

támadóm kárörvendően rám vigyorgott. Szinte láttam magam előtt nagyon nem 

tetsző gondolatait. 

 A féloldalas csukás következtében túl sokat merültem, így a Suzuki előtt 

50 méterrel értem földet. Nem volt mit tenni, az ernyőt fej fölött kupoláztatva 

tettem meg a maradék ötven métert, majd gyors szárnyomlasztás után, azonnal 

kihámoztam magam a beülőből, a hevederekkel, csatokkal mit se törődve és már 

markolásztam is a hátsó kerék előtti földet, hogy minél hamarabb kezembe 

akadjon Sanyi kocsijának slusszkulcsa. Ekkor pillantottam ki a kocsi alól. Elhűlt 

bennem a vér, mert a Skywalkos fazon már földet is ért, méghozzá 

hátborzongatóan közel hozzám. Remegő kézzel markolásztam a kulcs után, 

majd egy fűcsomóban akadt meg a kezem. A kocsi alól kitekintve láthattam, 

hogy a Swinges fickó is szűken S-elget, hogy aztán elszámítva magát a leszálló 

túlsó végében érjen földet. A Skywalkos azonban simán kicsatolta magát a 
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beülőből, majd otthagyva a teljes szerelését, már rohant is a Suzuki felé. Ekkor a 

fűcsomó mögött rátapintottam a kulcsra. Remegő kezem némi 

szerencsétlenkedése után végre meg tudtam markolni a kulcsot, majd gyorsan a 

vezetőoldali zárba süllyesztettem azt. A rohanó fickó már a túlsó kocsik szélénél 

járt, mikor kinyitva a zárat, a hátsó ajtó kallantyúját is sikerült kioldanom. 

Lendületből préseltem be a szerelésemet az ülésre, nem törődve a 

gyűrődésekkel, vagy az esetleges szakadásokkal. Már vágtam is be az ajtót, 

mikor egy kéz megmarkolta a vállamat, hogy aztán maga felé penderítsen. 

Reflexszerűen vetődtem oldalra, így a felém lendülő ököl a hátsó ajtó 

szélvédőjének a keretén csattant. Az ököl szele meglegyintette az arcomat. A 

csattanással egyidőben hallottam az ujjpercek csontig hatoló reccsenését. A 

Skywalkos fickó megmerevedett, majd felüvöltött a fájdalomtól, maga elé kapva 

sérült kezét, aztán összegörnyedt. Ebből a helyzetből kibillentve löktem el az 

útból és már pattantam is be a kiskocsi volánja mögé. Rövid indítózás után a 

motor hamar beugrott. Ekkor ért közelembe a kék Swinges fazon is, aki még épp 

el tudta kapni a vezetőoldali ajtó kilincsét. Ekkor tettem - némi recsegés árán - 

hátramenetbe a sebességváltót, hogy a következő pillanatban a Suzukival kilőjek 

a parkolóból. Az ajtó ugyan kinyílt, de barátunk nem tudott elérni. A kocsi 

lendületétől hátraesve gurult egyet, mikor hátrafarolva irányba álltam. Ekkor 

még feltápászkodott, hogy utánam kapjon, ám addigra megtaláltam a váltón az 

egyes sebességfokozatot, majd abban a pillanatban elporzottam előle, berántva a 

nyitott vezetőoldali ajtót. 

 A szőlőültetvények apró kis egysávos bekötőútján némileg lelassítottam. 

Az eget kémleltem. Csakhamar megláttam Sanyi fehér kupoláját. Olyan pici 

volt, mint egy levágott körömhegy az égen. Homályosan, valami apró vörös 

fénypont felvillanását is felfedezni véltem, persze lehet, csupán elkínzott 

képzeletem játszotta velem kisded játékát. Sanyi láthatóan a Noszvaj-Szomolya 

kurzust választotta, ezért - gondolva támadóinkra - azonnal belehúztam, majd 

elérve a Vécsey Völgy felé eső elágazást, Noszvaj felé fordultam. 

 Mikor a reptér mellett haladtam el, megnéztem a nagyméretű, piros-fehér 

sávos szélzsákot. Egyértelműen nyugati szelet mutatott, vagyis Sanyi nagyobb 

magasságban akár még Sályt, vagy talán még Kisgyőrt is elérheti, hiszen a 

hátszél sebessége épp hozzáadódott Sanyi ernyőjének majd negyven kilométeres 

óránkénti trimmsebességéhez. Ha időközben talál még magának egy-egy 

termiket, amit koppig, vagyis felhőalapig ki tud tekerni, akkor akár Emőd, vagy 

Miskolc is összejöhet neki, esetleg még Zsolcáig is eljuthat. 

 Az Eged déli oldali leszállója mellett még ellenőrizhettem az ottani 

szélzsákot is. A szélirány maradt, az ereje továbbra is erősnek bizonyult. 

Irigyeltem Sanyit, nagyon irigyeltem, hiszen ez már egy igazi távrepülés és 

nekem még ilyenben eddig nem volt részem az Octane-ommal. A hosszú 

egyenesben most is kényelmesen megfigyelhettem a kocsi szélvédője mögül, 

miképp halad Sanyi. Már mindketten félúton vágtattunk Noszvaj felé, én a 
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kocsival az úton, ő ernyővel a levegőben, miközben még mindig nagy 

magasságban fordulózott, vagyis talált egy újabb termiket. Ez jól jött nekem, 

hisz esélyt adott lépést tartani vele, mert alaposan lemaradtam a nagy 

bámészkodásban, így a nagy sebességgel hátulról közeledő piros Seat Alhambrát 

se vettem észre. A kocsi, miután mellém ért a hosszú egyenesben, egyetlen laza 

kormánymozdulattal elkezdett oldalról leszorítani az útról. Fém csikorgott 

fémmel, a kis Suzuki Swift alaposan megdőlt, majd az út menti árok felé 

araszolt. Nem tudtam tartani egy akkora kocsit, mint az Alhambra. Azonnal 

bevágtam a féket. Az Alhambra lesodorta a kis Suzuki visszapillantóját, majd 

egy rántással félig letörte a lökhárítót, ahogy összeakadt a Seat hátsó 

lökhárítójával. A két kocsi lesodródott az útpadkára, miközben veszélyesen 

közel került az árokhoz. Ahogy az Alhambra elém csúszott, én padlógázzal 

kikormányoztam a kocsi orrát balra. A Suzuki megugrott, majd belerohant az 

erősen fékező Seatba, ami épp az árokba való kicsúszással viaskodott. Vesztett. 

A kiskocsival épp telibe trafáltam az Alhambra bal oldalát, miközben a lökés 

ereje épp elégségesnek bizonyult, hogy a Seat a jobb oldalára fordulva 

bebucskázzon az árokba. Ahogy elzúgtam az árokba forduló nagy piros kocsi 

mellett, szemem sarkából még láthattam, amint a Seat sofőrje keményen küzd a 

másfél tonnás szörnyeteggel. Az autó össze-vissza dülöngélt, majd nagy 

porfelhőt túrva maga előtt, végre megállapodott az árok alján. Nem borult fel, 

ám már így sem tudott követni. A következő kanyar előtt a bal visszapillantóból 

még láthattam, amint a ronggyá gyűrődött Alhambra vezetőoldali ajtaja 

kivágódott, majd kiszállt belőle egy viharvert árnyék. Nehezen tudtam 

megítélni, ám mintha kissé morcosnak tűnt volna. 

 Mikor Noszvajról kiértem, Szomolya felé vettem az irányt. Egy hosszú 

egyenesben ismét megkockáztattam, hogy lelassítok. Bátran megtehettem, 

hiszen már nem számítottam üldözőre. Azazhogy valójában nem tudhattam, 

hogy a törött ujjú, Skywalk-al repülő fazon épp mit csinál. Talán épp a 

kocsivezetési tudományát próbálgatja azzal a néhány törött ujjával? Nem volt 

kedvem kipróbálni ezzel a bármelyik pillanatban szolgálatot felmondó 

ócskavassal egy újabb közúti roncsderbyt, mégis meg kellett kockáztatnom, 

hogy mielőtt eltűnök a színről, megnézhessem, vajon Sanyi miképp boldogul a 

felhők között? Lelassítottam. Aztán kerestem őt, de semmi. Szerencsére Sanyi 

beújított egy távcsövet, amit a kocsija kesztyűtartójában tárolt. Azonnal 

kiszedtem. Ehhez sajnos meg kellett állnom, mert a mozgó kocsiban nem 

láthattam semmit. Kiszálltam, majd lassan pásztáztam végig az égbolt minden 

szeletét. Nehézkesen találtam meg. Egy felhő alatt csücsült. Kétszer is átsiklott 

rajta a szemem, mikor végre megpillantottam. A fehér ernyő átka, hogy a fehér 

felhő alatt egész jól elrejtőzik. Emellett a hófehér felsővitorlát alulról elég jól 

takarja a piszkosfehér alsóvitorla, ami viszont egészen hasonlóan fehér a felhő 

színéhez. Nagyon messze repült tőlem, nagyon magasan. Ha jól láttam, Kisgyőr 

irányát célozta meg. Talán még Miskolc is összejöhet neki. Bepattantam Sanyi 
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roncsába, amit járó motorral hagytam ott az út szélén, amíg az eget pásztáztam a 

kukkerrel. Ekkor figyeltem fel valamire. Egy szürke kocsi száguldott Noszvaj 

felől az úton. Eléggé bizonytalanul, mégis nagy sebességgel repesztett felém. 

Nem tudhattam, ki vezeti, ám valahogy semmi kedvem se volt találkozni vele. 

Beültem a már csak névleg Suzuki volánja mögé, majd ahogy csak bírta szegény 

pára, belecsaptam a lecsóba. A motor az utolsókat nyüszítette, mikor recsegve 

rántottam nagy sebességbe az autónak csúfolt roncstelep-szökevényt. Megugrott 

a szebb napokat is megélt kaszni. Belepréselődtem az ülésbe - már amennyire 

egy ezres, háromhengeres motortól az ilyesmi kitelik - aztán már repesztettük is 

Szomolya felé. 

 Szomolyára beérve, a főúttól nem messze kerestem egy félreeső parkolót, 

majd leállítottam szegény roncsot egy eldugott helyen, egy bokor által rejtve, 

farral a főút felé. Gondoltam, így talán nem olyan feltűnő a krehács, hiszen az 

orráról már egészen leszakadt a lökhárító. Számításom beválni látszott, talán 

mert ezerésegy ilyen kis Suzuki szaladgál az utakon. 

 Távcsövemmel a Noszvaj felől bejövő utat figyeltem. A szürke folt még 

messze száguldott tőlem. Ránézésre még jó öt perc, mire ideér. Addig kicsit 

Sanyi kocsijára is ránéztem - már, amennyi megmaradt belőle. Az az első 

felindulásból elkövetett ránézésből is jól látszott, hogy a lökhárító hiányzott. 

Erről tudtam. Sajnos a komplett jobb első lámpa is hiányzott fényszóróstól, 

indexestől. Balról csupán az index fityegett, ám egy rövid ellenőrzéssel 

egyszerűen megállapíthattam, hogy máskülönben kutya baja. Sanyi kocsijában 

találtam egy darab drótot, majd felnyitva a motorháztetőt, egyszerűen 

kirögzítettem. A másik oldalon is megvolt még az index izzója a foglalattal, 

ezért azt is kidrótoztam. Elég szakadtan nézett ki a kocsi, de legalább a főútra 

kimehettem vele - illetve a hiányzó fényszóró miatt valószínűleg így is 

megállíthatnak még a zsaruk. Persze a fő kérdés jelenleg az, hogy meddig megy 

még a járgány? Alánéztem. A krehács alatt nem gyűlt össze semmilyen tócsa. Ez 

jó jel. Jobban megvizsgálva a hűtőt, sehol se csepegett. Sajnos a hűtőventillátor 

lapátjába beakadt a letört lökhárító egy darabja. Nem bírtam kiszedni, annyira 

beszorult. A javításhoz le kellett volna szerelni a ventillátort. Ezt most, ezalatt az 

öt perc alatt nem tudtam megoldani, ezért a ventillátor csatlakozóját lehúztam a 

saruról, hiszen ha a termosztát kapcsolta volna a ventillátort, akkor a lapátokat 

széttörhette volna a lökhárító beszorult darabja. A szétrepülő lapátok pedig 

esélyesen kárt tehettek volna a hűtőben. Így persze a motor túlzott melegedése 

miatt nem kapcsolt volna a hűtőventillátor, ezért reméltem a hármas főúton 

Miskolc felé sehol se lesz dugó. 

 Mikor lecsaptam a motorháztetőt, a szürke kocsi épp akkor villant fel a 

falu első házai között. Azonnal beültem a kis Suzukiba, majd egy másik darab 

dróttal kirögzítettem a vezetőoldali ajtót, mert mikor az Alhambra le akart 

szorítni az útról, ez az ajtó is beragadt. Mikor kiszálltam a Szomolya előtti 

hosszú egyenesben, vállal löktem ki az ajtót, ám ettől meg annyira megsérült a 
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zár, hogy nem tudtam visszacsukni az ajtót. Szomolyáig kézzel tartottam az 

ajtót. Ezt most egy darab dróttal oldottam meg, mert kikötöttem az ajtó kilincsét 

az ülésbeállító kallantyú rúdjának tövéhez. Így már kényelmesebben 

vezethettem. Mikor beröffentettem a kocsit, a visszapillantóból láthattam, hogy 

a főúton a másik kocsi épp akkor hajt el nagy sebességgel a falu főutcáján. Egy 

pillanatra fölpillantottam Sanyira. Már elhagyta a felhőt, és épp Miskolc 

irányába tartott. Pontosabban Emődöt saccoltam meg lehetséges következő 

állomásként. Lassan kigördültem a falu főutcájára. 

 A hármas főút becsatlakozásánál tűnt fel messze előttem a szürke kocsi 

tömege. Behúzódtam egy böhönye teherautó mögé. Emiatt sajnos lassabban 

haladtam, ami a hűtővíz melegedésével járt. Ki-kikukkantva a teherkocsi mögül, 

a szürke kocsit is láthattam még egy jó darabig. Szerencsés véletlen, hogy a 

letört lökhárító miatt jobb hatásfokkal működött a hűtő, mégis lassan, de 

biztosan eljutott a hűtővíz-hőmérséklet mutatója a veszélyesen forró szint 

vonása fölé. Mikor a hűtővíz hőmérséklete elérte a kritikus szintet, a szürke 

kocsit rég szem elől tévesztettem, mégsem mertem megelőzni az előttem 

vánszorgó teherautót. A többi autós már megszokta az óvatosan előző Suzuki 

Swiftek látványát, ezért laza nemtörődömséggel, nagyvonalúan előzgettek 

minket. A lassan felforrni készülő hűtővíz miatt azonnal keresnem kellett egy 

újabb parkolót. Bükkábrány következett. Itt egy házfal mögött álltam meg. A 

ház teljes egészében elrejtette a kocsit a főút felől. Gondoltam, jobb a biztonság. 

Ebből a megfontolásból ültem ki a buszmegállótól nem messze található padra, 

felvéve a beülőmben lévő másik, utcai pólót, amivel átvedlettem sima, egyszerű 

járókelővé. A jócskán átizzadt siklóernyős kezeslábast aztán simán begyűrtem a 

csomagtartóba az ernyőm mellé. Sanyi olajfoltos, fekete "Bosch" feliratú 

baseballsapkáját is felvettem, a szemellenzőt mélyen a szemembe húzva. Így 

ültem ki a kispadra, mintha valami helyi suhanc lettem volna. A főúton 

közlekedő forgalom számára bizonyosan annak is tűntem. Nem is kellett sokat 

várni, mikor Miskolc felől - vagyis az ellenkező irányból feltűnt a feltehetően 

engem üldöző szürke kocsi sziluettje. Már egészen jól látszott. Egy szürke 

Volkswagen Passat vágtatott felém bizonytalanul, mégis nagy sebességgel. A 

kocsi darabosan mozgott az úton, mintha a sofőrje nem egészen beszámítható 

lenne. Ketten ültek benne. Ezt jól láthattam. Mindketten eléggé viharvert 

ábrázattal pásztázták környezetüket, majd nem messze tőlem félreálltak az úton. 

Valamit veszekedhettek a kocsiban, azután kiszálltak és helyet cseréltek. A sofőr 

jobb kezét mellkasához szorította, bal kezével védve azt, miközben átsétált a 

Passat jobb oldalára. Láthatóan komoly fájdalmai lehettek. Épp felém nézett. A 

sapka árnyékából kíváncsi tekintettel meredtem rá. Egy pillanatra rám nézett, ám 

láthatóan nem ismert meg. Helyi suhancnak vélt. Kedvesen rábámultam, 

miközben legbelül a vészcsengő már a "boci-boci-tarka" című gyerekdalt 

tilinkolta bennem. Ekkor a két viharvert alak beszállt a kocsiba, aztán elhajtott. 

Megkönnyebbültem sóhajtottam egyet. Úgy véltem, mára elég lesz a 
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kalandokból, ezért ismét Sanyit kerestem az égen, aki még mindig magasan 

repülve, Miskolc felé kolbászolt. Illetve már nem annyira magasan. 

 Sanyi szakadt krehácsa elég jól teljesített, mikor végre beértem Mályiba. 

Itt azt láttam, hogy Sanyi valahol Miskolc mellett fog elrepülni. Hezitáltam egy 

sort. Bemenjek-e Miskolcra, hogy azután Zsolca felé autózzak tovább, vagy 

megálljak a Miskolc előtti nagy bevásárlóközpontok parkolójában. Végül az 

utóbbi mellett döntöttem, mert a kiskocsi hűtővize megint csúnyán melegedni 

kezdett. Itt ért Sanyi telefonja, hogy Szirma mellett, egy bekötőút közepén, az 

Aviva benzinkút mellett ért földet. Azonnal odapöfögtem a bontószökevénnyel. 

Itt aztán nemcsak a Sanyi ernyőjét, de végre az én ernyőmet is szakszerűen 

összehajtottuk, mert szegény Octane még mindig a Suzuki csomagtartójában 

hevert, botor módon begyűrve. 

- Nagyon jó repülés volt! – mesélte Sanyi – A starthelyi kis affér után nekem se 

kellett több, elstartoltam. – folytatta történetét. - Korrigálni se nagyon kellett, 

olyan szelet fogtam ki, amivel pár lépéssel a levegőben voltam, egy jókora 

emelés kíséretében. Egyből jobbra fordultam, majd kb. 20 méter után vissza. A 

lejtőszélben ennyivel is simán a starthely fölé kerültem, ahol nagyot emelt 

rajtam egy emelés. Továbbmentem, majd vissza. Megint emelt, 

másodpercenkénti 1,5 méterrel. Elkezdtem jobbra-balra „lötyögni” benne, 

mígnem a starthely fölé kerültem vagy 100 m-el. Ekkorra azonban enyhén szólva 

túlzásnak éreztem, hogy még mindig nem tekerek, ezért gyorsan bekarikáztam 

magam. Simán emelkedtem, miközben délkeleti irányban sodródtam a 

másodpercenkénti 2,5 méteres emelésben. 1450 méterig tekertem. Végre  félúton 

jártam Szomolya felé. 

- Ez táv lesz! - Villant át az agyamon. Elindultam. Szomolya felé. Mezőkövesd 

járt az eszemben, miközben lenéztem rád és láttam, hogy nem követsz az Octane-

oddal. Gondoltam így is jó, legalább a leszállóban hagyott kocsit hozod majd 

utánam. Átgondoltam a repülési tervemet. Reméltem, sikerül elérnem talán még 

a Tisza-tavat is. 

 Szomolya fölött a kellemes északnyugati hátszél nyugati lett. Kényszerből 

új irányt választottam. Új úticélként Bogácsot néztem ki. Ez azért is számított jó 

döntésnek, mert arrafelé két hatalmas Cumulus felhő sejtetett némi termikes 

aktivitást. 

 Bogács felett szépen beletekertem a Cumulusok alatti emelésbe, majd 

addig küzdöttem, míg kiemelkedtem ismét 1300 méter fölé. Az öreg Kretschmer-

variométer jól vizsgázott. Sajnos mire kiemelkedtem, addigra a két Cumulus 

összeállt egy jókora, ronda, szürke Congestussá, ami alaposan szívott fölfelé. Az 

út eddig is dobálós volt, egy kisebb csukást is meg kellett úsznom, ám itt már 

rendesen megrángatott.. Mindenhol 3 méteres emelésem volt másodpercenként. 

Már nem tekertem, inkább beálltam hátszélbe. Ekkor is emelt. Felnéztem. 

Láttam, hogy a felhő még messze van tőlem, a szélét pedig gyorsan el tudom 

érni, gyorsítanom sem kell, fülezni meg semmiképp sem akartam, meg aztán így 
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legalább egyenes siklásban is emelkedhetek egy darabig. Ekkor már Tard felett 

jártam. A falu széle felett egy csúnya rántással kikerültem az emelőzónából. 

 1400 méteren jártam, amikor vad, süllyedőzóna következett. Majdnem 

ismét csukásom lett, amit sikerült megelőznöm, viszont másodpercenkénti 6 

méterrel süllyedtem. Gyorsan ránéztem a sebességemre, hátha zsákesésben 

vagyok, amit persze valószerűtlennek tartottam, de azért idegesített a varióm 

mély búgása. Sebességem bőven akadt, hiszen lenézve, alattam bőszen hátrafelé 

mozgott a táj. Tapostam a gyorsítót, hogy minél hamarabb kikerüljek belőle. A 

hátsó trimmhez éppencsak nem nyúltam. 

 Ekkor eszembe jutott korábbi álmom, mikor a Papillonon kiengedtem a 

hátsó trimmet és gyorsítóztam. Elhűlve hallgattam tovább Sanyi beszámolóját, 

aki szinte észre se vette ijedségemet. Folytatta…  

- Végre csak elmaradozott mögöttem az a ronda felhő. Közben a magasságom 

gyorsan kopott. Jól haladtam. Sokszor az alap trimmsebességen is 48 

kilométeres óránkénti sebességgel száguldottam. Elrepültem Tibolddaróc, majd 

Bükkábrány fölött. 

 Miskolc is látszott a távolban, sajnos még reménytelen messzeségben. 

Nagy álmom megrepülni egy Eged-Miskolc távot. Milyen szép is lenne! Talán 

majd egyszer.. 

Vatta előtt egy mezőn, 600 méteren még feltermikeltem magam 720 méterre, 

aztán "befutottam" Vattára, illetve elrepültem felette, miközben már Emőd 

csiklandozta a fantáziámat. 

- Ha oda eljuthatnék! - sóhajtottam. 

 Vatta után egy mező fölött ismét csipogott a varióm, ezért határozottan 

rámentem az emelésre, tekertem, nem eresztettem a termikbuborékomat. Csupán 

csak tengerszint feletti 450 méteren jártam, kb. 250 méterrel a talaj fölött. 

Alaposan megküzdöttem a fennmaradásért, a csekély másodpercenkénti fél 

méteres emelésben. Körönként csak 10 méter emelkedést nyertem, amit rögtön 

elkoptattam a további próbálkozásban. Feladtam végül; akkor hát Emőd lesz a 

végállomás! A Vatta és Emőd közötti út bal oldalán lévő szántóföldek egyikét 

néztem ki leszállónak. Reméltem, sikerül minél közelebb helyezkedni Emődhöz, 

hogy majd ne kelljen sokat gyalogolni. Vatta és Emőd között félúton már 

látszott; nincs szerencsém. Mindjárt be kell fordulni ellenszélbe, majd 

leszállni… Ekkor megtörtént, amire már végképp nem számítottam; emelést 

kaptam, nem is akármilyet. Másodpercenkénti 3 méteres átlaggal tekerhettem 

fölfelé. Mintha egy angyal kapaszkodott volna szeretett Papillonomba. 

 A nagy tekergészésben teljesen elsodródtam északkeleti irányba. Emőd 

mellett haladtam el. Termikelés közben elhaladtam Harsány felett, majd ismét 

sikerült 1400 méter fölé jutnom. Egész pontosan 1467 méteren pukkant szét 

jótékony emelésem, ám ekkorra már közvetlen Bükkaranyos előtt voltam. Balra 

nézve láttam Kisgyőrt. A vario szerint most még van alattam majdnem másfél 
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kilométer és közel van Mályi, meg ami a legfontosabb; akár Miskolcot is 

elérhetem! Akár… 

 Szinte remélni sem mertem, mégis simán elhaladtam Mályi mellett és 

szinte biztos volt, hogy a Miskolc előtti bevásárlóközpontok melletti mezőn 

szállhatok le. Időközben olyan gyorsan haladtam, hogy kihagytam a táv utolsó 

termikét is, ami nagyot rángatott rajtam. 

 Talán tovább is mehettem volna, ha nem bambulok el örömömben. Jól 

haladtam, mert a bevásárlóközpontok parkolója felett is még 500 méteren 

jártam, így inkább tovább mentem, amíg csak lehetett. Elhaladtam Szirma felett, 

majd a Szirma és Miskolc közötti bekötőút mellett található Aviva benzinkút 

mögötti mezőre helyezkedtem be. Simán leszálltam, majd telefonáltam neked, 

hogy hová gyere értem. A távom nagyjából ötven kilométer lett, amit szűk két 

óra alatt nyomtam le, maximálisan 1467 méterre kiemelkedve, a Kretschmer 

műszer szerint. – fejezte be Sanyi a beszámolóját. Sajnos csupán nagyon rövid 

ideig örülhetett szép távrepülésének, - amit én persze epesárgán irigyeltem - 

ugyanis mikor megpillantotta ronccsá tört Suzuki krehácsát, paprikavörösen 

üvöltötte bosszúját a nyílt semmibe. Szerencsére csupán a benzinkutas hallhatott 

valamit a légkondicionált irodája nyugalma mögül, mert kijött megnézni, hogy 

segíthet-e? Nyugodtan közöltem vele, hogy semmiség, csupán mi repülősök így 

szoktuk megköszönni az égiek áldását, miután épségben földre segítettek 

minket. 

 

8. 
- 1994-ben André Bucher – az Angel siklóernyőgyártó cég tulaja - és úttörő 

akrós csapata Marcus Gründhammerrel karöltve Magyarországon jártak, hogy 

az első bekötött siklóernyős akrobataugrást végrehajtsák Kamov helikopterből, a 

Balaton felett. Valószínűleg ez volt a legelső hivatalosan is akrórepülésnek 

számító bemutató a világon. Az akrósok legalábbis ettől az időponttól számítják 

az időt, hiszen ezen a bemutatón már forgó, pörgő, bukfencet vető szárnyakat 

láthattunk ugyanúgy, mint ahogy a később megjelenő siklóernyős akro-

versenyág bemutatóin ez megtekinthető lesz szerte a világon. Akkoriban csupán 

a pilóták e szűk köre volt elég őrült ahhoz, hogy kipróbálja ezeket a veszélyes 

manővereket. - mondta Laci bácsi, miután némi magánnyomozásba fogtam a 

Sanyi ernyőjével kapcsolatban. Egyáltalán nem stimmeltek a dolgok azzal az 

ernyővel kapcsolatban. Nem tudtam meghatározni mi lehetett az, a hátam mégis 

borsózott, mikor a közelemben láttam az a kísértetfehér kupolát. Emellett Sanyi 

is egyre erőszakosabbá vált, amióta a tulajdonában virított a Papillon. 

Erőszakosabbá és vakmerőbbé. Szinte nem ismertem rá. 

 Ez a legutóbbi ügyünk azzal a Swing-Skywalk ernyős bandával eléggé 

kiverte nálam a biztosítékot. Ezek a banditák ronccsá zúzták Sanyi féltve őrzött 

kis Suzukiját, amiért a srác nagyon begorombult. Most épp otthon van és nagyon 
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dühös, amiért nem tudott velem jönni Fedémesre repülni, mert a kiskocsi 

teljesen tropára ment. Rengeteget kell dolgoznia, hogy rendbe hozhassa azt a 

kárt, amit az a két őrült ámokfutó okozott a kocsiján, mikor megpróbáltak 

elkapni engem. Sanyi egy darabig sajnos rám is nagyon haragudott, de mikor 

elmagyaráztam neki, hogy egyedül furfangos vezetőtudásomnak köszönhető, 

hogy a kocsija nem totálkáros - a legjobb haverja pedig nem az intenzíven 

fekszik, ami mostanság persze csak mellékes szál a szemében – végül még meg 

is köszönte a segítségemet. Ettől aztán bosszúra éhesen kopácsolja öreg 

csotrogányának lemezeit. 

 Míg Sanyi dolgozott, meg úgy hitte repülni mentem, én a fedémesi 

repülőklub vezetőjével, bizonyos Zsédely Lászlóval, "Laci bácsival" próbáltam 

felvenni a kapcsolatot, hátha tud információkat Sanyi ernyőjével kapcsolatban. 

Laci bácsi a falu közepén egy kis parasztházban lakott, ahol valamiféle öreg 

számítógépekből és hifi berendezésekből összeállított "informatikai és 

médiaközpontot" működtetett. A "technika" is leginkább öreg ketyerékből állt, 

mégis a kívülről öreg, lepukkant parasztházat belülről egy különös, ódon 

hangtechnikai laboratóriummá varázsolták, ami kinézetében ugyan nem, ám 

hangzásában elég kellemesen szólt még az igényes, mai fül számára is. Épp 

kedvencét, a Tangerine Dream zenéjét hallgattuk régi Videoton típusú 

hangfalakon keresztül, amihez Unitra típusú, ősöreg erősítőn keresztül jutott el a 

régi Pentium 1-eseken, az mp3-ba tömörített zenei állomány. A hangfalak 

korukhoz képest elég jól szóltak, így egészen kellemes hangulatot kölcsönöztek 

az egyébként eléggé zaklatott lelkivilágom számára. 

- Nekem ők nem fontosak! - akadékoskodtam Laci bácsi előtt, aki a 

siklóernyőzésben elég sokat megélt ahhoz, hogy esélyes legyen információkkal 

rendelkeznie a Sanyi ernyőjéről. - Engem kizárólag a Comet cég által gyártott 

Papillon típusú siklóernyő érdekel. 

- Várj még kérlek türelemmel! Ez is hozzátartozik a témához, hiszen 

Gründhammerék az Angel cég Blue Angel ernyőivel repülték Magyarország 

felett azokat az akrobata siklóernyős magánszámaikat, mikor a koaxálrotoros 

Kamov helikopterből kiugráltak. Ha jól emlékszem, a Comet épp ekkoriban 

tervezte meg új, nagyteljesítményű versenyernyőjét, a Papillont. Ez a típus az 

akkori siklóernyőgyártás egyik csúcsterméke volt. Mindkét típust – a Blue 

Angelt, meg a Papillont is - Magyarországon gyártották, méghozzá Marcaliban, 

valamint Keszthelyen. Az Angel és a Comet két külön cég ugyan, de ugyanazon 

magyar varrodákban gyártatták a termékeiket. Ugyanazon anyagokból, 

ugyanazon kezek által készült mind a Blue Angel, mind a Papillon. Gyártás meg 

minőség szempontjából nincs különbség a két ernyő között. 

- A Papillon az első diagonálcellás ernyőtípusok közül való, olyan 

oldalviszonnyal, amit akkor még nem nagyon ismert a világ. Talán csak egy 

másik osztrák cégnek, a Novának a Xenon ernyője vetekedett vele. Az 

érdekesség kedvéért megemlítem, hogy a Xenont szintén Magyarországon 
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gyártották akkoriban, méghozzá egy pécsi varrodában. - folytatta Laci bácsi a 

visszaemlékezést. - Az ernyő galériazsinórzata kopasz kevlár, vagyis rászövött 

védőköpeny nélküli zsinórokból állt. A felső vitorla az akkori kor divatirányzata 

szerint mylarbevonatot kapott, míg az alsó vitorla hagyományos fehér ripstop 

anyagból készült. A felső vitorla fehér anyagába némi kéket is csempésztek, 

ezért a fényes mylarbevonat különösen fehéren csillogott ennél az ernyőtípusnál. 

- Akkor ezért olyan vakítóan kísértetfehér ez az ernyő! - fakadtam ki, mire Laci 

bácsi egy sejtelmes, az öregekre oly jellemző félmosollyal válaszolt. 

Tekintetéből a megértés, meg persze a múltbéli emlékekből adódó derű 

sugárzott, hiszen az emlékek – legyen azok bármilyenek; jók, rosszak egyaránt – 

idővel mindig megszépülnek. 

- "Kísértetfehér" - érdekes szóhasználattal élsz. - mosolygott sejtelmesen Laci 

bácsi. 

- A legjobb haverom épp ilyen ernyőt vett. Egy kísértetfehér Papillont. Egy 

gonoszságtól velejéig romlott, boszorkánytulajdonságokkal átitatott, különösen 

rosszindulatú, feslett viselkedésű, patyolattisztán hófehér ernyőt! Ami a 

legkülönösebb, hogy repül vele, méghozzá nem is rosszul. Sőt! 

- A Papillon sose volt barátságos tulajdonságokkal rendelkező siklóernyő. 

Nehezen startolható, a csukódásokra gorombán reagáló ernyőnek ismerték 

mindig is. Emellett persze a kor egyik legjobb teljesítményű ernyőjeként 

tartották számon. Nem véletlenül kapott az APCUL-teszten "verseny" 

kategóriát. Mindig is csak csúcspilóták repülhettek vele. 

- Sanyi nem csúcspilóta. Nemrég még a kezeid közt nevelkedett. 

- Az a srác, aki téged kísért eleinte? Aki később szintén belevágott a repülésbe? 

Emlékszem rá. - válaszolt Laci bácsi – Ügyes tanítvány volt. Most Papillonnal 

repül? 

- Azzal. Épp a minap repült vele egy ötven kilométeres távot az Egedről 

startolva. 

- Ejha! - csillant fel egy kisfiús mosoly Laci bácsi arcán. Mindig is boldog volt, 

ha korábbi tanítványainak valami komolyabb fegyvertényéről számoltak be. Ezt 

a felcsillanást azonban beárnyékolta valami. Ahogy mondani szokták, a mosolya 

nem tűnt túl őszintének. 

- Valamiről tudnom kéne Laci bácsi? - utaltam a nem túl őszinte mosolyára. 

- Ami azt illeti, igen! Mikor a kilencvenes évek derekán beszüntette gyártói 

működését a Comet, Keszthelyen kiárusítást rendeztek a már legyártott 

Papillonokból. Mivel a cég kihátrált a magyar gyártó mögül, a varroda 

egyszerűen nem tehette meg, hogy a feleslegesen legyártott, raktárban hányódó 

ernyőkből pénzt ne csináljon. Így került a külföldi helyett magyar piacra jelentős 

mennyiségű Papillon, ami - mint említettem - a kor csúcsteljesítményű, ámde 

nagyon vad repülési tulajdonságokkal rendelkező ernyőjének számított. A 

varroda engem keresett meg, hogy segítsek eladni az ernyőket. Ezúttal ezek a 

teljesen új ernyők jelentősen igazodtak a magyar vásárlói kör pénztárcájához, 
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ugyanis nagyon olcsón árulták őket. Meghirdettem hát a siklóernyősök között a 

kiárusítást. Összesen negyven darab Papillon talált gazdára aznap. Én is vettem 

egyet, amit később Nagy Zolikával átzsinóroztattam. Azóta is köszöni szépen, 

jól van. Nemigen használom. Veszélyes. 

- Ezek szerint elképzelhető, hogy Sanyi Papillonja a keszthelyi kiárusításból 

származik? 

- Igen. Legalábbis jó esély van rá. - válaszolta Laci bácsi. - De hadd folytassam. 

A keszthelyi kiárusításon vásárolt ernyőket én vizsgáltam meg légialkalmasság 

szempontjából. A zsinórhosszakat illetően a negyven ernyő nagy része 

különbözött egymástól. Mivel különböztek a zsinórbeállítások, így az 

állásszögtől kezdve a kupolaíveltségig bezáróan egészen más tulajdonságokkal 

rendelkező ernyők voltak ezek. Vagyis egyesek megbízhatóan, nyugodtan 

repülő Papillonnal gyarapították a magyar égboltot, míg mások teljesen vad, ám 

mégis jobb teljesítményű Papillonnal lettek gazdagabbak. Egyes Papillonokat 

ésszel, nagy rutinnal, jól működő reflexekkel kellett vezetni a levegőben, ami 

komoly felkészültségű versenypilótát igényelt. Megfelelő kezekben ezek az 

ernyők igazán szépen repültek, noha azért alaposan oda kellett rájuk figyelni. 

 Ám mindez még semmi. Ugyanis ezen felül ismertem egy különleges 

ernyőt is. Ezen a Papillonon egyáltalán nem tudtam zsinórhosszat mérni, mert az 

egymás utáni két-három mérési adat sehogy se egyezett. Mintha folyton 

elmértem volna egy-egy zsinór hosszát, noha addig valóban pontos munkát 

végeztem a többi ernyő zsinórjait illetően. Végül feladtam. Arra gondoltam, ha 

valami komolyabb hiba van a zsinórozásban, az az ernyővel való kupolázás 

közben úgyis kiderül. Igen ám, de ez az ernyő még a legügyesebb pilóták 

kezében se akart feljönni. Nemhogy repülni, még kupolázni se igazán tudtak 

vele. Azt gondoltuk, talán teljesen elhibázott zsinórozású ernyő ez. A tulaja is 

meg akart szabadulni tőle. Ekkor váratlanul jött egy kislány, akiből nemhogy a 

repülőtehetséget, még a siklóernyőzéshez szükséges erőnlétet se nagyon néztük 

ki. Megérdeklődte, hogy van-e itt ezek között a szép fehér ernyők között olyan, 

ami neki való méretű, emellett épp eladó. Azt mondtuk, hogy nincs és mivel el 

akartuk bátortalanítani a veszélyes Papillonoktól, megmutattuk neki ezt a 

felhúzhatatlan ernyőt. Ő persze ki akarta próbálni, amit mi nem igazán akartunk 

megengedni neki, így inkább a profibbak próbálkoztak bemutatót tartani vele, 

hogy megijedjen és még a próba előtt feladja. Az ernyő továbbra is 

felhúzhatatlannak bizonyult, ám a kislányka valamiért nem ijedt meg, így 

kénytelenek voltunk összekötni a beülőjét az ernyővel. Elsőre felhúzta a 

felhúzhatatlan kupolát, aztán kifordulva elstartolt vele. A kislány elejétől fogva 

úgy repült ezzel az ernyővel, mint az álom. Mint egy kis angyal, mikor épp 

repülőbemutatót tart a sok pupáknak. Látva őt, mi úgy is éreztük magunkat. A 

kislány végül az eredeti vételár feléért vette meg az ernyőt. Azt persze senki 

nem tudta, hogy a kislány különösen ígéretes tanítványnak bizonyult korábban 
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egy fővárosi oktató kollégánál. A csapatból egyedül én sejtettem, hogy nem 

egyszerű tanítvány próbálkozott az ernyővel, ám én inkább bölcsen hallgattam. 

 Nem sokkal később a kislány a siklóernyős pilóták élvonalába került. 

Egészen jó párost alkottak a korábban teljesen rossz ernyőnek vélt Papillonnal, 

amit egyedül ő tudott megszelidíteni, senki más. Mindenki más vagy eleve nem 

tudta fej fölé felhúzva megtartani az ernyőt, vagy kifordulás után túlgyorsulva 

magával rántotta a pilótát, beomlott az eleje, aminek folyton komoly bukás lett 

az eredménye. Igazán ördögien viselkedett ez az ernyő, mígnem jött a kis 

filigrán Szandra, aki bebizonyította a sok ügyetlenkedő profi ficsúrnak, hogy 

igenis lehet ezzel a Papillonnal kupolázni, sőt még lehet vele repülni is! 

Rövidesen Szandra boszorkányos repülőtudásra tett szert, mialatt ez a különös 

Papillon engedelmes kezesbáránnyá szelídült a kezében. A srácok meg csak 

ámultak… 

- Ez a bizonyos Szandra nem véletlenül a kilencvenes évek végének 

repülősztárja, Szász Szandra lenne? - vontam fel kérdőn a szemöldökömet – 

Nem ő szenvedett repülőbalesetet? 

- De igen. Csúnya ügy volt. Szandra meghalt. - sütötte le a szemét Laci bácsi. 

- A baleset után mi lett az ernyővel? 

- Az ernyőt évekig nem láttam. Aztán Szandra apja - aki ha jól tudom, valahol a 

Balaton partján lakik - pár éve eljött hozzám Fedémesre. Megkért rá, hogy 

adjam el Szandra ernyőjét. Ráálltam ugyan, de semmi reményt se láttam rá, 

hiszen addigra a rossz nyelvek elterjesztették a típusról, hogy "halálernyő". Ezt 

egyesek annyira komolyan vették, hogy a Papillonnal repülő pilótákat egyenesen 

kinézték a starthelyekről. Éppen Szandra balesete tüzelte fel teljesen a 

konkurens ernyők magyarországi kereskedőit, hogy a Papillonról elterjesszék 

ezt a rémhírt. Mire Szász úr eljött hozzám, addigra senkit se érdekelt a Papillon. 

A világ elfeledte a típust, a technika pedig hamarosan túlhaladta azt. Ma már ott 

tartunk, hogy a tanulókategóriás ernyők is jobb teljesítményűek, mint a régi idők 

híres-hírhedt versenyernyője, a Papillon. Szász Szandra rémernyője 

természetesen végképp senkit se érdekelt, még a lány versenyeredményeinek 

tudatában sem. 

- Mi történt ezután? - érdeklődtem tovább. 

- A Papillont kivittük a tanulódombra, majd többen tesztelték, próbálgatták. 

Senki se tudott repülni vele. Még kupolázni se nagyon. Ekkor egy korábbi 

tanítványom, Zimonyi Ádám törte meg a jeget. Hosszas próbálkozás után egy 

nehézkes starttal végül sikeresen szállt az ernyővel. Később is kölcsönkérte. 

Repültek vele az Egedről is, de egyszer aztán - mivel jócskán felülterhelte az 

ernyőt, ami miatt stabilabb, ám gond esetén veszélyesebb lett - csúnyán 

odavágta magát a földhöz. A továbbiakban inkább nem kísértette a sorsot, ezért 

végül még ő is letett róla, megvegye ezt az ernyőt. Sajnáltam, hiszen ő mindig is 

igazán kemény legénynek tűnt, állítólag még a külföldi titkosszolgálatoknál is 

ügyködött valamit, ám ez az ernyő valahogy még őt is megtörte. Láttam a 



 
58 

 

szemében, mikor visszahozta. Tisztelettel és kissé félve nyújtotta át. Látszott, 

hogy kevésnek érzi magát ehhez az ernyőhöz, pedig korábban mesélt néhány - 

gondolom egyszerűsített, foghíjas - sztorit titkosszolgálati éveiből. Gondolom e 

sztorik minden egyes szavát alaposan megrágta, nehogy valami államtitkot 

fecsegjen ki nekem. Igazán én se nagyon firtattam a részleteket. Meghallgattam, 

aztán a jó alvás érdekében inkább elfelejtettem az egészet. Engem különben is 

inkább a siklóernyőzés iránti elkötelezettsége, meg a tehetsége érdekelt. 

- Azt ne mondd, hogy van még egy világklasszis a csapatban! - hőköltem hátra. 

- Nem, dehogy! Ő csupán egy - talán profinak nevezhető - siklóernyős. - 

válaszolt Laci bácsi*** – Visszatérve az ernyőre, végül senkinek se kellett. 

Visszakerült Szandra apjához, aki időnként hirdeti a neten. Legalábbis az ernyőt 

olykor látom a netes siklóernyős piacon a többi szerelés között feltűnni. Nagyon 

olcsón árulja. Talán egyszer még ráharap egy vérprofi pilóta erre az ernyőre, ám 

ez – lássuk be – nem túl valószínű, hiszen ők inkább a legmodernebb cuccokkal 

repülnek. 

- Van ennek az ernyőnek valami különös ismertetőjele? - érdeklődtem tovább, 

noha már tudtam a választ. 

- Mikor Szandra megvette az ernyőt, egy cuppantósat nyomott az ernyő 

közepére. A körülötte álló srácok nevettek, mikor a halvány, vöröses rúzsfoltot 

meglátták. Erre az egyikük kitalálta, hogy ha Szandra ennyire belehabarodott az 

ernyőjébe, miért nem ad neki nevet, mintha egy élő személy, valamiféle 

dédelgetett házisárkány lenne? Ekkor keresztelték el Szandra ernyőjét. A nevet 

Szandra a saját vörös rúzsával – mivel más nem volt kéznél - pingálta fel a 

Papillon alsóvitorlájának közepére. 

- Milyen nevet adtak neki? - kérdeztem, noha azonnal tudtam a választ. 

- Demonának nevezték el. 

 

9. 
 Mikor Sanyi kész lett a kicsikocsival, természetesen az első dolga lett, 

hogy kivonuljunk az Egedre repülni. Ugyan a kocsit próbáltuk ki - legalábbis 

ezzel a címszóval indultunk el - de azért a siklóernyős szerelés se hiányozhatott. 

Az Egedről lerepülve egy újabb csodálatos lesiklást produkáltam, míg Sanyi 

brillírozott. Ezúttal egy - őhozzá képest csekélyke - tíz kilométeres távot szedett 

össze, meg egy álomszép barátnőt. 

 Eddig is irigykedtem Sanyi sportsikereire, most aztán elkezdhettem 

irigykedni a szebbik nemnél elért sikerére is. A lány persze épp az én nőideálom 

volt. Barna, hosszú hajú, karcsú, magas teremtésként tündökölt előttem. Vékony 

dereka, karcsú, izmos lábai, meg apró szív alakú feneke roppantmód izgatta 

mocskosabbik fantáziám. A testhez álló sportnadrág izgalmas domborulatokat, 

völgyeket sejtetett. A lány apró mellekkel rendelkezett ugyan, ám a szemébe 

nézve azok a mogyoróbarna íriszek vidám nevetése csodásan hatott rám. 
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Lencseszerűen ívelt szemformája, édes, érzéki tekintetet kölcsönzött lágy vonalú 

arcának. Az a fajta szépség volt, akinek nincs különösebben szüksége festékre. 

Neki elég annyi, amennyi leheletfinoman kiemelte természetes szépségű 

vonásait. Szerencsére most még ennyi festéket se fedeztem fel rajta, így 

leginkább kislányos bájai rogyasztották össze roskatag térdeimet, ahogy huncut 

mosollyal rám nevetett. Ez a csilingelően kedves, kislányos nevetés tudta 

egyedül elvonni tekintetemet, a sportosan gyönyörű alakjáról. A lány szemében 

halványan kiolvashattam, hogy tetszik neki éhes férfinézésem. Rövidesen végleg 

elvesztem mogyoróbarna íriszének szépségében. 

- Szia! Kovács Szabina vagyok. - mutatkozott be édes, csengően szép dallamos 

hangján, miután Sanyi ősöreg Swiftjével Cserépfalu túlsó határáról - ahol épp 

leszálltak - szedtem össze őket. Mialatt értük mentem, összecsomagolták a 

siklóernyős szerelésüket, ezért bőven maradhatott idejük alaposabban 

megismerkedniük. A lány a bemutatkozása közben ugyan rám nevetett, mégis 

futó pillantásával minduntalan Sanyit kereste, amitől elöntött a keserű 

féltékenység. Miközben aztán a szerelést gyömöszöltük Sanyi apró kocsikájába, 

egy finom érintésből, egy-egy szemvillanásból jól láthattam, hogy ennél a 

lánynál esélyem sincs, csupán barátként tekintett rám, míg Sanyit valami egész 

más pillantásokkal bombázta. Elkeseredtem, lesújtódtam, mégis próbáltam 

tartani magam a lány előtt. 

 Miután a lányt visszafuvaroztuk az Eged leszállójában hagyott kocsijáig s 

mi visszatértünk Bekölcére, Sanyi elmesélte a repülését a starttól, egészen a 

faluszélen való leszállásáig. A lánnyal való kötelékezését kifejezett élvezettel 

adta elő. 

- Mint tudod, hagytam, hogy a többi sporttárs előttem startoljon. Az végül jó 

megérzésnek bizonyult a részemről, hogy az északnyugati starthelyen vertünk 

tanyát, noha rövidesen a délnyugat-nyugati 4-6 m/s-os szél lett az uralkodó, így 

rajtunk kívül mindenki átment oda. Egyedül maradtunk. 

 Én már ki voltam terítve, mikor te elkészültél, ezért hamar belestartoltam 

egy enyhén balos befújásba. Az ernyő, kapásból befordult balra, míg én 

válságmenedzseltem határozott irányítás helyett. Balfaszkodásom eredménye 

egy fincsi fáraterítés lett. Szerencsém volt, mert az utolsó pillanatban magamra 

találtam, ezért nagyon finoman ért fára az ernyő, így volt még benne annyi, hogy 

le tudjam emelni róla. Sajnos az előtte lévő bokrot a letapadt zsinórok miatt már 

nem kerülhettem el. Ez ugyan még nem is lett volna olyan nagy gond, ám az 

ágak mögött egy jókora csipkebokor vert tanyát. Erről már nehezebben tudtam 

leszedni a Papillon zsinórjait. 

 Végül – hála a segítségednek – pillanatok alatt lekerült az ernyő a földre, 

ezért gyors zsinórrendezgetés után ismét repülőképes állapotba kerültem. 

Addigra már csak ketten maradtunk, mert a fáraterítésem mindenkit végleg 

eltántorított az északnyugati starthelytől.  Ismét én startoltam. Most már 

jobban odafigyeltem, ezért a beforduló ernyőt időben megfogtam, majd végre 
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profi módon startoltam. Időközben jócskán beborult. Egyből ráfordultam a 

lejtőre, miközben a variót birizgáltam, mert már megint elfelejtettem 

bekapcsolni a Kretschmert. Erre persze sok időm nem lehetett, mert a lejtőn 

visszafelé repülve már csipogott is az éppencsak bekapcsolt varió. Kényelmes, 

két-három méteres emeléseim voltak másodpercenként, így hát szépen 

beletekertem a termikbe. Úgy véltem, ezt szakíthatta fel az iménti a napsütést 

felváltó borulás. Egyenletesen, nyugodtan emelkedtem. Ezúttal csupán egyetlen 

csukást kaptam be, ezért a jóval előttem startoló – hosszabban termikelő - pesti 

srácokat hamar utolértem. Ők időközben átvonultak egy másik termikre, én meg 

maradtam a régiben. Ez rövidesen nem bizonyult jó ötletnek, mert az én 

termikem hamar szétesett, noha még csak 1164 méteren jártam. Választásom 

nem lévén, beálltam hátszélbe, majd becéloztam Noszvajt. A többiek is ezt tették, 

csak olyan 50-150 méterrel felettem. Olyan gyorsan zúdultunk ebbe az irányba, 

hogy még a borulást hozó felhőt is gond nélkül lehagytuk. Időközben 

végignézhettem Noszvaj felett az emlékparkot. Nem egy nagyméretű területként 

zöldellt, ám most - lehetséges leszállóként - jó, hogy alattam elterülve figyelte a 

repülésem. (ami igaz az igaz, ha valamikor Noszvajon szeretnél leszállni, akkor 

talán inkább a focipályát javaslom. Az valóban sík terület, meg persze nagyobb 

is.) Ekkor még nagyjából 800 méteren jártam, ezért inkább tovább repültem. 

Ezúttal, sajnos kevés lett volna a magasságom a jobb felé elterülő Szomolyához, 

ezért megpróbáltam termiket fogni, de egész úton csak egyetlen 0,5 m/s-os 

emelésen nulláztam valamennyit Noszvaj felett. Végül jobbára az is leginkább 

magasságvesztésnek bizonyult. Noszvaj után Bükkzsérc már nagyon hamar 

beúszott alánk. Szándékos többesszámomnak egy Ozone Vulcan-os pilótával 

való kötelékrepülésem az oka. Ő picivel magasabban szállt. Egész jót 

kötelékeztünk. Az ő ernyője ugyan biztonságosabban siklott, míg én sokkal 

gyorsabb lehettem volna, de inkább enyhe fékkel javítottam siklásomon, így 

időnként integethettünk is egymásnak. Jó murinak tűnt. Bükkzsérc után jött 

Cserépfalu. Bár a sok pesti pilóta közt helyinek számítok, itt még sosem jártam. 

A falu előtt van egy domb, ami kb. 60-70 méter magas, a tetején egy 

adótoronnyal. Épp lejtőzhetőnek tűnt, ám engem inkább a dombot körülölelő 

szántóföld hatalmas mérete, meg simasága fogott meg. Az adótorony utáni 

leáramlást inkább megkerültem, majd visszafordultam széllel szembe, azután 

finoman leszálltam. Az ernyőt még nem hajtottam, mert láttam, ahogy a Vulcan-

os pilóta a szántóföld másik végében ért földet. Gyorsan a Papillont a hátamra 

csaptam, majd elindultam felé. A falu előtti aszfaltút mellett egy kerítés tövében 

hajtogattunk. Mikor megismerkedtünk és kezet ráztunk, levette a sisakját. 

Életemben még nem láttam ilyen gyönyörű nőt. Nevetve üdvözölt, bemutatkozott. 

Így ismertem meg Szabinát, akinek Ozone Vulcanja felidézte a régi emlékeket, 

mikor még a te ernyőddel, az Ozone Octane-al próbálkoztam a levegőbe kerülni. 

Egymás szavába vágva meséltük az aznapi élményeinket. Szabina rávilágított, 

hogy ha meglejtőzzük az adótorony alatti dombot, akkor a falu Eger felé eső 
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végén szállhattunk volna le. Bevallom, én jobban örültem annak ahol voltunk, 

hiszen ennyivel is több időt tölthettem vele. Ezt a 10 km-es távot termikeléssel, 

kötelékezéssel, mindössze 22 perc alatt teljesítettük. Elég jó idő ez, még a táv 

rövidsége ellenére is. Kevés ez? Nem, ha arra gondolok, hogy a nőci viszont első 

osztályú és egészen rám gerjedt! 

- Hű, amindenit! Neked aztán bejött az élet! - hüledeztem a története alapján. 

- Kemény, férfias munkával dolgoztam meg mindezért. - mosolygott rám Sanyi 

nagyképű, lenéző modorral. Bosszantóan lenézően viselkedett, egészen vérlázító 

módon beszélt, így inkább témát váltottam. Sanyi az utóbbi időben kezdett 

nagyon bosszantóan viselkedni. Alig ismertem rá. 

- A rivális bandát láttad az Eged starthelyén? 

- Nem. 

- Én sem. Talán ezúttal senki se volt kint közülük. - reménykedtem. Ebbéli 

reményeimet Sanyi rövid úton letörte. 

- Dehogynem! 

- Tényleg? - csodálkoztam rá jólinformált önelégültségére. - Na és kicsoda, ha 

szabad megkérdeznem? 

- A lány. Kovács Szabina. Ő is hozzájuk tartozik. 

 Elképedtem. Ez nem várt problémákat vetett fel, ugyanis láttam Sanyi 

szemében, hogy komolyan gondolja a lánnyal kapcsolatos további terveit. Sok-

sok kellemetlenséget olvastam ki abból a tekintetből. Nem tévedtem nagyot, 

csupán a "kellemetlenség" kifejezést kellett kicserélnem a jövőben valami 

sokkal rémesebb jelzővel. Addig is - a mi szerencsénkre - kellemes időszak 

következett, hiszen Szabinát egyre sűrűbben láthattuk, Sanyi nem kis örömére. 

 A fiú szerelmes lett, mindamellett szerelmének tárgya láthatóan 

viszonozta közeledését, amit sajnos beárnyékolt az a tény, hogy tudtuk, 

rövidesen komoly megpróbáltatásokat kell kiállnia kapcsolatuknak, hiszen a 

rivális ernyős banda tagjai égre-földre kerestek minket. 

 Egyszer aztán egy szép napon elkértem apa Opel Astráját, mert kedvünk 

támadt elruccanni a Tátrába repülni. Ezúttal végre én repültem egy igen szépet. 

Persze nem igazán szeretnék ennyire előrerohanni a történettel, hiszen ezt a 

napot nem érdemes másképp leírni, csak ahogyan az lezajlott. 

 Pár napja összebeszéltünk Sanyival, meg Szabinával, hogy kéne szállni 

egy jót tótéknál is. Először Dobsinára tekintgettünk, ám mára esőt jósolt oda az 

előrejelzés, ezért kitaláltuk, inkább legyen az új irány Donovaly! Idő jó, szél jó, 

cuccunk van, még szép is, ropog is. Gyerünk! Az Astrával 8-kor indultunk, majd 

kényelmesen ki is értünk fél 12-re. Délben indították a lanovkát (sífelvonó, 

nyáron siklóernyős-felvonó), ami 3 Euróért felvitt minket. 50 métert se 

gyalogoltunk a lanovkától a starthelyig, ahol a szlovák ernyősök már javában 

terítettek. Mi ezúttal kiálltunk a placc szélére, részint hogy megnézzük a helyi 

vagányokat, hátha ellesünk valami sajátos trükköt, részint pedig nem akartuk a 

helyiek szemében a magyarokat lejáratni a tolakodásunkkal. Közben szemügyre 
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vettük a terepet is. Rengeteg hegy, balra a Magas Tátra vonulatai látszottak. 

Lent a völgyben, meg a domboldalon gyönyörű fenyőerdő, közötte 

szállodaláncok, élménypark, mindenféle szabadidős központ, meg persze 

mindez hatalmas réteket, legelőket fogott közre. Szóval leszálló rengeteg akadt, 

noha villany-, felvonó-, bocsánat lanovka-vezeték is bőven feszült közöttük, ami 

komoly veszélyforrást is jelentett. A starthely kellemesen meredek, füves, sehol 

egy akadály, fa, bokor. Arra gondoltam itt nehéz lesz rontani startot, leszállást 

egyaránt. A szlovákok végül megmutatták, mekkorát tévedtem. Rajtunk kívül 

mindenki másképp startolt, nem túl bizalomgerjesztő starttechnikával. Sokat 

rontottak. Segítettünk nekik újrateríteni, legtöbbjük megköszönte és így már 

gyorsan tisztult a terep, mert az eget megfestő színes szárnyak hamar a levegőbe 

kerültek. Mi jöttünk. Elsőnek Szabina, majd Sanyi, végül én startoltunk. Mi 

bezzeg nem rontottunk semmit. Profin emelkedtünk a levegőbe. Sajnos 

Sanyinak épp a starthelyen derült ki, hogy lemerült a rádiója, én meg 

bosszankodhattam, mert nekem lent maradt a kocsiban a pótrádióm. Ezúttal nem 

volt választás, Sanyi rádió nélkül nyomult, ami itt különösen kedvezőtlennek 

tűnt, mert a Papillon ebben a vad, termikes időben itt a Tátrában a maga 

versenyernyő kategóriájával nem tűnt életbiztosításnak. Javarészt Axisok, meg 

Gradientek nyomultak a levegőben. Sanyi ezen jót röhögött, hiszen az ő jó öreg 

Papillonját itt mindenki megbámulta, ám az én Octane-om sem volt túl ismerős 

errefelé. 

 

 Nem szeretem ezt a helyet, és ki ez a nőszemély? Hát máris kevés vagyok 
neked, kedves uram? Vidd el a közelemből az az ostoba lotyót! Vidd el, mert nem 
állok jót magamért! Hát ez kell neked? Ez kell? Ez? 

 Vörös köd öntötte el tudatom legbelső zugait. Vérvörös, reszketően tüzes, 
vörös köd. Dühödten megráztam magam, majd mérgesen dobbantottam, azután 
csak zuhantam, meg zuhantam pörögve, forogva, míg megakadtam valahol egy 
másik dimenzió másik helyszínén... 

 
 A starthely tengerszint feletti 1000 méteren terült, ezért már az elején 

nagy emeléseket kaptunk. Szabina, Sanyi, meg én vittük a prímet. Volt olyan 

időszak, mikor csak mi, magyarok repkedtünk a levegőben. Szabinának ez lett 

az első óra feletti időtartama, ezért nagyon örült, miközben én is régen repültem 

ilyen jót. Meg akartam dönteni a 2202 méteres eddigi egyéni Eged fölött 

megrepült magasságomat. Sajnos 2100-nál már felhőillatúvá vált a kupolám, 

ezért „csak” 2166 méterre tudtam kiemelkedni. 

 Délután 13 óra után startoltunk, ám csak kb. 14 óra körül indult be igazán 

a nagy magasságba fellifteztető termikesedés. Ekkor már mindannyian 

felhőalapon köröztünk, 14 óra után meg jobbára a lejövetel okozott gondot. 

Minden emelt. Próbáltunk kibújni a felhők alól, én példának okáért elszálltam 

két felhő között, erre azonban mindkettő szívkodott felfelé. Mintha rajtam 
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veszekedtek volna. Úgy megrángattak, hogy az Octane fél oldala becsuklott. 

Nem zavart különösebben, csupán bosszantott, ám végül nagyon kényelmesen 

visszanyitottam, majd repültem tovább. Először klasszikus módon termikeltem, 

azután felhőalapról felhőalapra "delfineztem", miközben körbejártam a völgyet, 

ahol Donovaly fekszik. Ekkor már jobbára csupán örömködtem. Elrepültem, 

megnéztem a szomszéd falut, majd vissza. Odarepültem Sanyi mellé, aki 

valahogy már inkább lefelé kívánkozott, lefüleztem az ernyőm, mire ő is, így 

egy darabig mögötte repültem. Ő ekkor tovább dolgozott a leszálláson, én 

közben visszanyitottam a fület, visszamentem lejtőzni, majd csakhamar ismét 

kitekertem. Ekkorra Szabina is megelégelte, ő is küszködött egy kicsit, azután 

leszállt. Én még ugyan tovább repültem, mire rövidesen kezdett erős csurgatási 

ingerenciám lenni. Lassan kezdtem unni magam, ezért az ernyőt lefüleztem, 

majd besoroltam a leszállóba. Ekkor lepődtem meg igazán. Merthogy a 

leszállóban akkorra már annyira termikesedett, hogy a fül visszanyitásakor 

csakhamar ismét a starthely szintjén találtam magam. Nem volt mit tenni, 

lejjebb kinéztem egy zárt focipályát, meg a körülötte lévő gyönyörű tiszta rétet. 

Ezt csak egy sífelvonó osztotta ketté. Ez így még akkor is egy jókora darab 

terület. Sanyi is errefelé szállt le, így hát behelyezkedtem ide. Ismét fül, 

behelyezkedés fülben, majd a végsiklásnál fülezés kinyit, leszállás, ováció, taps 

- utóbbi kettő persze gondolatban hozzátoldva a landoláshoz. Az az érzés, mikor 

végre nagyot repültem, hát az rendesen feltöltött. Jó dolog az ernyőzés, ez 

leginkább ilyenkor érződik. Ezután már csak összeszedtük egymást, majd irány 

haza. Útközben egymás szavaiba vágva meséltük élményeinket. Hamar 

eldöntöttük, ide máskor is kijövünk. Azt tapasztaltuk, hogy az Egeden általában 

a levegőben maradni nehéz, míg Donovalyban lejönni onnan. 

 Szép nap, kellemes repülés - illetve kellemesebben is történhetett volna, 

csak sajnos Sanyinak egy veszélyes, szerencsére megúszott manővere 

beárnyékolta az egészet. A visszafelé úton csak morogni tudott ránk. 

 Sanyinak ezúttal igencsak rossz napja volt. Az történt ugyanis, hogy Sanyi 

a startjától számítva fél órán belül összeszedett a Papillonjával egy orbitális 

féloldalas csukást, amiből az ernyő elkezdett negatív spirálban lepörögni. Sanyi 

reményét vesztve, bőszen gépészkedett, majd - felcsillanó utolsó 

reménysugárként, - keze elkezdett a mentőernyő kioldója után kapálózni. Ez lett 

a szerencséje, mert időközben az ernyő valami csoda folytán egyetlen hatalmas 

rántással visszanyílt. Sanyi keze ekkor zárult rá a kioldófogantyúra, szerencsére 

még eléggé gyengén, mert a hirtelen rántás kitépte kezéből a fogantyút - nem 

mentőernyőstől. Ezek után Sanyi megúszta ugyan a kalandot, ám annyira 

megrettent a hős felhőlovag, hogy a továbbiakban leginkább a leszállóba 

kívánkozott, a szilárd talaj szintjére. Mikor később megvizsgáltuk Sanyi 

kioldóját azt tapasztaltuk, hogy a rántással az egyik kioldószeg ki is oldott. 

Szerencsére a másik szeg még tartott egy centit, így nem tudott a mentőernyő 

véletlenszerűen belobbanni. Jól is néztünk volna ki, ha Sanyinak épp leszállás 
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közben, a főút felett old ki a mentőernyője. Azon az úton igazán nagy forgalmat 

tapasztaltunk. 

 

10. 
 András a lehető leglehetetlenebb időben startolt el Swing Mistral 2-esével 

az Eged délkeleti starthelyéről. Barátja, Áron még éppen starthoz jutott a sok 

fővárosi vagány közt, akik majdnem mind ott keringtek egy termikben, a 

starthelytől enyhén balra, délkeleti irányban, valahol fölötte háromszáz, 

négyszáz méterrel. A srácok jól jártak, mert a gyenge, éppencsak 

másodpercenkénti három méteres szélben nem tudtak volna fent maradni a 

lejtőtérben. Rövidesen egy balról elszakadó termik a starthelyen enyhén 

jobbossá tette a szelet. A délies start ezúttal épp a balra, a perifériára, a köves és 

száraz gyökeres talajra kiszorult pilótáknak kedvezett, akik az első befújásokat 

megvárva, a lejtőre erősödő széllel ellibbentek balfelé. Ezek a pilóták a variójuk 

egyre magasabb frekvenciájú csipogásából megállapíthatták; ezúttal épp ők 

jártak a legjobban. Legalábbis aki ki tudta használni a termikbuborék adta, nagy 

magasságba fellifteztető hatás, szó szerint felemelő érzését. 

 Erre persze a többiek is azonnal startolni kezdtek. Megtehették addig, 

amíg tartott az Eged délkeleti starthelyének termikus befújása. A pilóták szinte 

egymás ernyőjén taposva tülekedtek jobb startpozícióba, pofátlanul kihasználva 

szolidabb társaik elől a start adta esélyt a felemelkedésre. Ezek az emberek 

szinte egytől egyig ott keringtek a starthely fölött, sokszor szó szerint lenézve 

társaikra/társaikat, akik a termikus befújás végén startolva jobbára lemaradtak a 

termikbuborék adta felfelé esés lehetőségéről. Sorra következtek a sima 

lesiklások. Ebben a helyzetben nemigen startolt senki, legfeljebb kiterítve várták 

a lehetőséget, az újabb termik tülekedésgerjesztő hatását. Ebben a helyzetben 

Áront és Andrást, a Mezőkövesdi Darazsak oszlopos tagjait simán 

előreengedték. Hadd menjenek! Ha lerohadnak, vagyis simán lesiklanak, akkor 

velük is kisebb lesz az izzadságszagú konzervhangulat a starthelyen. Ha 

azonban sikerül valamiben megkapaszkodniuk a színes szárnyaikkal, akkor 

legalább megfestik a nagymenők előtt az emelés helyét a levegőben. 

 Elsőnek Áron startolt a piros Skywalk Tequilájával. A múltkor 

megreccsent ujja még fájt ugyan, ám mostanra elég volt óvatosabban dolgoznia 

a startnál az A-sorral, meg a fékekkel, hogy a repülést ne akadályozza. 

Szerencsére akkor nem tört el az ujja, pusztán megrándult. Ez is veszettül fájt 

ugyan, meg be is dagadt, amit állandó vizesruhás borogatással lohasztott le, ám 

mostanra apróbb kellemetlenséget okozott csupán. Áron a start után megpróbált 

az előző termikbuborék közelében "ráfeküdni" az erdővel borított hegyoldalra, 

ám mivel a gyenge alapszél nemigen tartott, inkább visszafordult, majd a 

starthely előtti szőlőültetvény fekete földje fölött próbálkozott valamiféle 

emelést összeegerészni. A másodiknak startoló András a kék Swing Mistral 2-
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esével már meg se próbálkozott az erdős hegyoldallal, inkább egyenesen az 

emelést egerésző Áron piros Tequilájára koncentrált. Áron egyre lejjebb süllyedt 

a Tequilával, míg végül a szőlőültetvények közötti üres rétet nézte ki 

vészleszállónak, mert annyit forgolódott a gyenge emelésben, hogy a noszvaji út 

másik oldalán lévő normál leszállóig reménytelennek látszott eljutnia. Egy 

idegen ernyős is ide sorolt. Úgy tűnik megirigyelte a Darazsak aznapi 

gyengécske teljesítményét. 

 Áronék leszállása után András is keményen küzdött a gyenge termikkel. 

Flytec variója félkörönként csippant, ám leginkább csupán a gyenge merülést 

mutatta, míg a termikkörönkénti átlagoló is mindössze enyhén mínuszos 

függőleges sebességet jelzett. András csalódottan állapította meg, hogy 

rövidesen ő is Áron sorsára jut; a vészleszállónak használt réten lesz kénytelen 

befejezni tiszavirág életű repülését. Ez a dolog annál is inkább bosszantotta, 

mert a rendes leszálló melletti úton a múltkor elég komoly roncsderbit rendeztek 

egy siklóernyős Suzukis huligánnal, ami még mindig idegesítette.  A 

legbosszantóbb az egészben az, hogy annak a pojácának sikerült lelécelnie, míg 

az Alhambra ripityára tört. A kár jelentős, a kocsi még mindig szervizben van, 

noha a szerelőt finoman megfenyegették, hogy ha nem csinálja meg időben, de 

legfőképp normálisan a kocsijukat, kiontják a belét, majd felgyújtják a házát 

asszonyostól, gyerekestől. Ez persze nem igaz - annál azért kisstílűbb banditák 

ők - mégis meg kellett adni a megfélemlítés módját, hiszen természetesen 

ingyenmunkát vártak el. 

 András mérgelődése egészen addig tartott, mikor már épp fel kellett 

készülnie a leszállásra. Ekkor azonban ahelyett, hogy a széllel szembeni 

leszálláshoz helyezkedett volna be, még megpróbálkozott egy utolsó körrel. 

Ekkor - a csodák létezésére való tökéletes bizonyítékként - váratlanul 

megcsippant a variója. Megcsippant? Veszettül tülkölte a siklóernyősök kedvenc 

dalát; bííp-bííp-bíp-bíp-bip-bip. A varió egyre vadabbul csipogott, aminek 

ütemére András szíve ki-kihagyott egy-egy ütemet. Tekert ő veszettül, 

próbálkozott, tapogatta a termiket, mert termik volt ez, bizonyisten! Termik, 

hogy a rosseb egye meg a sok sügért, ő bizony megmutatja mindenkinek, 

mekkora király is! Hadd hüledezzen Áron azzal a puccos Skywalk Tequila 

ernyőcsodával, hogy ő, András a régi öreg Mistral 2-esével lenyomja az összes 

nagymenőt! 

 Ahogy emelkedett András, annál inkább rátört az eufória érzése. Micsoda 

nagymenő király is ő! A Flytec varió egyre veszettebbül csipogott. Eddig csupán 

a hagyományos leszállót célozta meg, hiszen Áron a vészleszállóban ragadt, így 

már az is nagy királyság lett volna, ha Andrásnak sikerül letennie magát a 

szokásos leszállóban. Igen ám, de most már a starthely magasságában 

tekerészett - leszámítva egy-egy mellétekerést - egész ügyesen sikerült 

kitapogatnia, kicentíroznia a következő termiket. 
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- Mit is mondott Áron, mikor olyan peckesen előadta termikelési tudományát? 

Ha gyengén, lassuló ütemben emelkedek, szűkítsem a forduló ívét. Ha erősödő 

ütemben gyorsul az emelkedésem, akkor tágítsak. Ha azonban sikerül 

kitapogatnom a magot, ahol a legmagasabb az emelkedés függőleges sebessége, 

akkor a lehető legszűkebben tekerjem meg, hogy a legnagyobb átlagsebességgel 

emelkedhessek. Pofonegyszerűen hangzik, mégis egy olyan háromdimenziós, 

folyton változó alakú, láthatatlan füstszerű amőbát, mint a termik, nem könnyű 

jól megtekerni! Sok kezdő távrepülő pilótának torkán akadt már az addigi 

diadalittas vigyor, mikor egy-egy huncut alakú termik miatt egyszeriben eltűnt a 

vario addigi megnyugtatóan csipogó hangja. Ezt olykor András is 

megtapasztalta, mégis tapogatott, küzdött, tágított-szűkített szüntelenül, aminek 

következtében végül 1300 méteren kötött ki egy szűk, apró felhő alatt, 

felhőszagúvá téve Mistral 2-esének kék anyagát. Lenézve, láthatóan többen 

próbálkoztak utána jönni, meg persze sokan pár száz méterrel alatta keringőztek, 

míg ő örömmel konstatálta, hogy végre beállhat a hátszeles kurzusra, 

megcélozva a Bélkő sárgásszürke ovális fennsíkjának vonulatát, ami ilyen 

magasságból mindössze egy apró, tenyérnyi kis sziklakavicsnak tűnt. 

 András épp azon morfondírozott, hogy a Bélkő lábától balra található falu, 

Bélapátfalva háztetői is jó termikbányának bizonyulhatnak, mikor egy gyorsan 

mozgó árny szüremkedett át ernyőjének kék anyagán keresztül. Az árny 

pillanatokon belül egy baljósan fehér látomássá vált, miközben veszettül pörgő 

ütemben spirálozott alá a tejfehér felhőből, egyenesen keresztezve az ő útját. 

Először meglepődés, majd egyre erősödő nyugtalanság lett úrrá Andráson. 

Lehet, hogy valaki mégis megelőzte őt? Mégse lenne akkora király? Próbált 

felfelé lesegetni, ám valahogy ernyőjének kék kupolája mindig az árny és 

őközötte maradt. Erősebb, bedöntött fordulóval inkább nem próbálkozott. 

Gyorsan irányba állította ernyőjét a Bélkő piszkosfehér mészkősziklái felé. A 

szürke fennsík egyre jobban kezdett kirajzolódni. Kitolta a gyorsítót, majd 

búcsút mondott a szürke árnynak, mikor egy jókora valami csattant kupolája 

tetején, jelentősen behorpasztva azt. A teljesen kigyorsított, kis állásszögű 

kupola azonnal beomlott, majd lefékeződve süllyedni kezdett. Ettől a 

lendületben lévő András előrevágódott a kupola alól, majd a felső holtpontot 

elérve meredeken zuhanni kezdett, vissza az immár össze-vissza gubancolódva 

pörgő ernyőkupola alá. Az ernyő ettől sajátságos magánszámba kezdett, félig 

nyitott baloldala veszettül pörgött, csapkodott, András pedig - lévén, hogy a 

zsinórokon keresztül össze volt kötve vele - űrhajóskiképzésben részesülve 

pörgött, forgott a három fő tengely körül, leginkább azt se tudva, hol is van 

tulajdonképpen. A zuhanás egyre gyorsult, miközben András lassan kezdett 

pánikba esni. Már épp a mentőernyő fogantyúját kezdte tapogatni, mikor feltűnt 

neki, hogy az ernyője egy furcsán fényes felületű, vakítóan fehér ernyővel van 

összegabalyodva. Tisztán, kivehetően látta, hogy valami vörösen izzik az 

egyébként makulátlanul fehér kupolán. De hogy mi, azt ki nem vehette. Ekkor 
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oldalirányból egy ósdi, ámbár új állapotú beülő lendült felé háttal. András későn 

kapta vissza a mentőernyő konténerét kidobó kezét, mikor a másik ernyő leakadt 

a ronggyá gyűrődött ernyőkupolájáról, majd annak a vékony, kevlár 

galériazsinórzatának egyik zsinórja, mágnesként rátekeredett a kezére. András 

egy pillanatra még éppen megláthatta a másik beülőt, amint az felé fordult. 

Meglepődve konstatálta, hogy nem ült benne senki! Ebben a pillanatban lobbant 

be a másik ernyő kupolája, majd feszült meg a zsinórja, ami így azonnal 

belemélyedt András mentőernyőt dobó csuklójába, a porcnál átvágva azt. 

András összegabalyodott ernyővel, ordítva szakadt le a kísérteties fehér 

ernyőtől. Eleinte a zuhanás okozta félelmében sikoltozott, majd a csonkolt 

karjának látványa sokkolta le. Rövidesen a kisvártatva, hullámokban előtörő 

fájdalom tompította le annyira, hogy a sikoltozás teljesen abbamaradt. Mikor 

elájult, nem volt tudatában annak, hogy pörgő ernyőjének spirálozása idővel 

kiegyenlítődött, majd nem sokkal a földfelszín felett belobbanva repült tovább. 

Ekkor András halványan felriadt kábulatából, épp csak annyira, hogy tudomásul 

vegye az eléje tornyosuló, vele szemben száguldó fémtömeget, aztán már be is 

csapódott annak szélvédőjén… 

 

 Matisz Gábor, a GLS csomagküldő szolgálat alkalmazottja egy egri 

csomag leszállítása után beült fehér Ford Tranzitjába, aztán egyenesen elindult, 

hogy a kazincbarcikai csomagot is kézbesítse. Sietnie kellett, mert az egri ügyfél 

ugyancsak problémás volt. Hosszasan kibontotta a csomagját, mindenhol sérülés 

után kutatott csak azért, mert felfedezni vélte egy apró ütődés nyomát a csomag 

oldalán. Végül fényképezés, adatfelvétel, majd reklamációs jegyzőkönyv 

kitöltése után végre elindulhatott. Legalább félórás késést kellett behoznia, 

emellett a sűrű egri forgalom is jócskán lelassította. A kocsiban még tizenkilenc 

csomag várt kiszállításra. Már most elege lett a mai napból. Eger belvárosából 

kijutva, a viadukton dübörgött lefelé, hogy aztán pár perc alatt átroboghasson a 

Csebokszári lakótelepet kettészelő széles négysávos úton. Az utolsó közlekedési 

lámpák alatt elrobogva, a városszéli bevásárlóközpontokat is elhagyta, majd 

következett Felnémet. Felnémeten egy kocsi hirtelen lassított, majd a legutolsó 

pillanatban indexelve adta Gábor tudtára, hogy be szeretne fordulni balra. Gábor 

nagy igyekezetében elég közel helyezkedett az előtte lévő kocsihoz, így annak 

hirtelen fékezése miatt majdnem belerohant abba. Sűrű káromkodások közepette 

taposott a fékbe, azután kikerülve a kanyarodó másik kocsit azonnal padlóig 

nyomta a gázt. 

- Azt nem engedhetem, hogy egy ilyen motorizált hétvégi patkány miatt 

boruljon a napom! - dühöngött. A magyar futárszolgálatok alkalmazottai 

folyamatosan túlterhelten dolgoztak. Ez a hajszoltság érződött Gáboron is, aki 

immár a Felnémetet Almárral összekötő egyenes útszakaszon száguldott. Egy-

egy őrült vesedonor még őt is előzni akarta a szembeforgalom ellenére, noha 

teljesen padlóig nyomta a gázpedált. Mikor épp elérte az óránkénti százas 
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tempót, egyszer csak egy sötét tömeg közeledett felé szemből, felülről. Mire 

bármit is reagálhatott volna, ez a sötétség ezernyi üvegszilánkot hányva, 

berobbant a szélvédőjén. Egyenesen Gábor képébe csapódott, akinek csupán 

annyi lehetősége maradt, hogy félrerántsa a kormányt, meg beletaposson a 

fékbe. A Tranzit hosszas csúszkálás után az oldalára dőlt, majd maga alá gyűrve 

a siklóernyőst beülőstől, ernyőstől, hatalmas porfelhő kíséretében megállapodott 

a bal oldali, túlsó árok aljában. A kisteherkocsi sofőrfülkéje Gábort magába 

passzírozva harmonikává gyűrődött. A tizenkilenc kiszállítandó küldemény a 

tehertérből kiszabadulva, szétszóródva az útmenti bokrok tetején landolt, 

sztrájkba kezdve, az aznapi kiszállítást bojkottálva. Természetesen a bojkott 

sikerült, nem kis fejtörést okozva a GLS-nek és a szerződött partnerek 

ügyfeleinek. 

 

 Csepeli Zoltán amatőr csillagász, valamint fanatikus természetjáró épp az 

almári egyenestől nem messze, egy füves réten állította fel teleszkópjával 

kombinált digitális fényképezőgépét. Aznapra elég komoly utasszállító 

nagygépes forgalom volt várható a légtérben, amit jól tudtak a többiek, a 

trainspottinggal foglalkozó, netes ismerősei is. Így történt, hogy Zoltán a nagy 

magasságú légifolyosókat sasolva, majd elcsípve egynéhány Airbust és 

Boeinget, két összeütköző siklóernyőre lett figyelmes. Egy kék, meg egy 

csillogóan fehér ernyő gabalyodott egymásba, majd elkezdtek lepörögni. A 

lélegzetelállító látványt azonnal lencsevégre kapta. A Canon típusú digitális 

fényképezőgépét sorozatfelvételre állította, így a számítógépes 

utómunkálatoknál mindig ki tudta választani a legmegfelelőbb fotót. Ezúttal 

azonban úgy érezte, ebből a sorozatból rengeteg jó képet közé tud majd tenni, a 

haverokat is lenyűgözve. Nem lett igaza. Mivel végig látta, meg fényképezte az 

egész balesetet, mint a repülő és közúti baleset egyetlen szemtanúját, a 

felvételeket a milliós értéket képviselő felszereléssel együtt, digitális 

fényképezőgépestől, teleszkópostól elkobozták tőle, majd több órán keresztül, 

minden részletre kiterjedően kihallgatták, mint egy gyanúsítottat. Mindezek után 

Csepeli Zoltán, amatőr csillagász, meg persze trainspotting-hobbista, a 

továbbiakban felszerelés nélkül maradt, minek következtében csupán az egri 

csebokszári lakótelep egyik kisnyugdíjasává avanzsált vissza. Leszámítva persze 

azt, hogy a különös, vakítóan fehér ernyő egészen felkeltette a kíváncsiságát. 

Mivel nyugdíjasként nem lévén más elfoglaltsága, - a felszerelése továbbra is a 

rendőrségi raktárban pihent, mint bizonyíték - utánajárt a "halálernyőnek". 

Legalábbis egy régi siklóernyős cikkben olvasta ezt a kifejezést a neten, 

megtetszett neki, ezért azonnal lecsapott erre a kifejezésre. Blogot nyitott, 

fényképeket keresett, majd több fórumon, jócskán kiszínezve előadta azt, amit a 

rendőröknek már ezerszer elmesélt. Elindította az elektronikus szupersztrádán a 

halálernyő legendáját, illetve annak feltámadását. 
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 Dr Kovács Zsolt rendőr alezredes értetlenül állt a balesetet kivizsgáló 

szakbizottság döntése előtt. Nem egészen értette a Magyar Közlekedési Hatóság 

repülési ügyekért felelős alosztályában, sebtében felállított szakbizottság 

döntését. Előtte feküdt a dosszié, benne a határozattal, miszerint a további 

nyomozást megszüntetik. Az indoklás azonban nagyon vérszegényre sikeredett. 

Mi az, hogy a benyújtott bizonyítékok értelmében "halálos kimenetelű 

közlekedési baleset" történt? Miért "baleset"? Mi van a szemtanúval, aki - hogy 

is hívták? Valami Zoltán... Csepeli Zoltán - a többszörös kihallgatás ellenére is 

esküdözött, hogy ott volt egy hófehér ernyő is a balesetkor, sőt mi több, azzal 

ütközött a kék Swing ernyővel repülő András, majd ebből lett a baleset. A 

fényképfelvételek a tanú vallomása ellenére azonban azt bizonyítják, hogy ott 

semmilyen ernyő se tűnt fel. Ugyan a sorozatra állított, teleszkóppal házilag 

összeépített, jó minőségű fényképezőgép egész éles képeket készített az 

ernyőről, illetve a hatástanulmány szerint a laboros kollegák feltételezték egy 

valamilyen, nagykiterjedésű test kölcsönhatását az ernyővel, a felvételeken ilyen 

nem látszott. A balesetben se került elő másik ernyő. Emellett egy komoly 

furcsaságot felfedeztek András holttestének boncolásakor. Az egyik keze 

csuklóból hiányzott. Először azt gondolták, hogy a Ford Tranzit 

tehergépjárművel való ütközéskor veszthette el, hiszen az ütközés következtében 

a test nagyon komoly mértékben roncsolódott és a halál is ekkor következett be. 

Ám a helyszínelők nem találták meg a test minden darabját. A jobb kézfej 

továbbra is hiányzott. Végül a másnapi rendőrkutyás keresés eredményt hozott. 

A Bükk, Eger felőli erdőségében találtak egy fára magasan felakadt emberi 

kézfejet. Mindezt több kilométerre a baleset helyszínétől. Az ütközés 

következtében márpedig egy kézfej nem tud több kilométerre elrepülni, 

bármekkora is legyen a becsapódás hatásfoka. Nem beszélve arról a 

furcsaságról, hogy az ütközés erejétől épp az ellenkező irányába kellett volna 

lendülnie annak a leszakadt kézfejnek! Mintha egy szerencsétlen UFO-vá vált 

volna az az ominózus kézfej, majd tréfából visszarepült a baleset helyszínétől 

több kilométerre, hogy az erdőben egy fára felakasztva pihenje ki 

leszakadásának fáradalmait. 

 Talán esetleg már repülés közben leszakadhatott az a kézfej? Erre enged 

következtetni a patológiai vizsgálat, ami a kézfej, meg a csukló mindkét sebén 

elemi kevlárszálakat fedezett fel. Mintha egy natúr, igen vékony, szövött 

kevlárzsinór vágta volna át a kart csuklóból. Igen ám, de az ernyő tüzetes 

vizsgálatakor kiderült, hogy egyetlen zsinóron se található az áldozatból 

vérnyom, ráadásul ennek az ernyőnek minden egyes zsinórja ugyan kevlárból 

van, ám az időjárás elleni védekezésből külső szövetburkolattal, 

köpenyszövéssel látták el. Ez pedig egy másik, zsinórzatát tekintve 

köpenyszövés nélküli ernyő jelenlétére enged következtetni. De akkor miért nem 

látszik a fényképeken az a másik ernyő? Egészen rejtélyes az ügy. 
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 Persze érthető a Közlekedési Hatóság szakbizottságának döntése, 

miszerint az ernyő részletes vizsgálata következtében - ami az ernyővel 

kapcsolatban nem tárt fel semmilyen hibát, hiányosságot - minden felelősséget 

az elhunyt pilótára hárított. A baleset részletesebb okaként a pilóta termikus 

időben nem megfelelő jártasságát említi. A pilóta ugyan részt vett egy 

Hallstadtban rendezett biztonságtechnikai tréningen, ám az idei évben 

viszonylag keveset repült aktív időjárási körülmények között. Így hozhatott 

hibás döntéseket, minek következtében a szerencsétlenségek egész lavináját 

omlasztotta saját magára. A végkövetkeztetés egyszerű; súlyos kimenetelű 

közlekedési baleset történt. A baleset okozója elhunyt, a további vizsgálatokat 

megszüntették, ügyet lezárták. Akta iktatható. 

 Dr Kovács Zsolt rendőr alezredes sűrű fejcsóválás kíséretében adta tovább 

titkárnőjének a dossziét, hogy vigye le a többi iktatnivaló aktával együtt, az 

irattárba. Ha a közlekedésiek lezárták az ügyet, ő nem fog ellenállni! Miért is 

tenné? Van épp elég baja halálos balesetet okozó fehér szellemernyőkön kívül 

is! Meg aztán éppen elég baj az, hogy a média újfent megneszelt egy 

"világszenzációt" keltő siklóernyős balesetet, amit aztán az évtized magyar 

közlekedési légikatasztrófájaként aposztrofáltak. Szerencsére az egyetlen 

használható szemtanút - már amennyire Zoli bácsi használható szemtanú - a 

rendőrség még épp idejében elszállította a helyszínről, így csupán a többi 

arrafelé közlekedő autóst tudták megkérdezni, akik aztán mindenféle vadságot 

összehadováltak. Volt olyan is, aki szerint a siklóernyős a teherkocsi tetején 

"utazott" nyitott ernyőjével, ám egy véletlen előzési manőver kibillentette az 

ernyőst, aki ernyőstől előreszáguldott, majd becsapódott a Tranzit szélvédőjébe. 

Az persze már nem érdekelte, hogy az adott útszakaszon sok nagyfeszültségű 

kábel van keresztben kifeszítve, így egy ilyen "utazás" elég hamar a kábelre 

felakadással végződött volna. De hát ilyen az emberi fantázia; határtalan, mégis 

végtelenül ostoba. A médiának persze tetszett a magyarázat, ezért most minden 

hírportálról az "ejtoernyősakrobata-betyár utolsó trükkje" című terjengős 

hadoválás köszön vissza, a baleset ronda képeivel. Szerencsére ez már a múlt. A 

média számára egy ilyen hír csupán egy napig tart, aztán tovább folyik a cirkusz 

új szenzációkra vadászva. Ha így tekintjük a dolgot, az ügy a furcsaságai 

ellenére is lezárható, hiszen van bőven ennél sokkal fontosabb felderíteni való 

bűnügy is. Minek nemlétező szellemernyő-pilótákat kergetni, ha teszem azt, itt 

van a belvárosi bank kirámolásának ügye? 

 Dr Kovács Zsolt rendőr alezredes figyelme ezennel a fontosabbnak vélt 

ügyek felé összpontosult, ráhagyva az esettel kapcsolatos további fejtegetéseket 

a hobbistákra, mint például az egyetlen szemtanúra, Csepeli Zoltán bácsira, aki 

nagy bánatára sose kapta vissza drága trainspotting-felszerelését. 
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11. 
Vezető hír az Origo hírportálon: 

 Ma, kora délután közútra landolt egy ejtőernyős sportoló, 

Egertől nem messze. Az ejtőernyőst leszállás közben elütötte 

egy teherautó. A baleset következtében a teherautó az árokba 

hajtott. A helyszínelés még folyik. 

 

TV2 - Tények Extra: 

Hírműsor-blokk címe - Fatális véletlenből következő ejtőernyős 

katasztrófa! 

 Ma, kora délután egy Eger melletti forgalmas bekötőúton 

egy ejtőernyős sportoló halálos kimenetelű közúti balesetet 

okozott, mert az útra próbált leszállni. A baleset 

következtében egy tehergépjármű az árokba hajtott. A rendőrség 

és a katasztrófavédelmisek a helyszínen vannak, biztosítják a 

forgalmat. A műszaki mentés még tart. A helyszíni tudósítónk 

szerint a sportoló és a teherautó sofőrje a balesetben 

életüket vesztették. A rendőrség vizsgálja a baleset 

körülményeit. Elképzelhetőnek tartják, hogy az ejtőernyős 

kábítószeres, vagy alkoholos befolyásoltság alatt állt. 

 

Index Fórum / repülőbalesetek topic: 

Csepiz írta - 15476. sz. fórumbejegyzés 2007. április 27: 

 Az április eleji légi/közúti baleset amiben egy 

siklóernyőst (és nem ejtőernyőst) ütött el egy csomagfutáros 

teherkocsi, nem véletlen baleset volt. Az esemény a balesetet 

szenvedett siklóernyős hibájából történt. Láttam és 

végigfényképeztem az egészet, ezért pontosan tudom, hiszen a 

helyszínen tartózkodtam. Lehetetlen szépítenem a dolgot, mert 

épp ott álltam Almárnál akkor kora délután, mikor az egész 

eset megtörtént. Aznap a teleszkóposított digitális 

fényképezőgépemmel kaptam lencsevégre a nagy magasságban 

repülő utasszállító nagygépeket, mikor egy jóval közelebbi 

zuhanó tömegre lettem figyelmes. Egy kék siklóernyő - és nem 

ejtőernyő, mint az az országos hírműsorokban hibásan jelent 

meg - pörgött meredeken süllyedve. Ez a kék ernyő egy fehér 

ernyővel összegabalyodva zuhant össze-vissza lengve és 

forogva. Hogy mennyire hihető, amit itt leírok, azt nem tudom, 

ám az ernyők alatt összesen egy pilótát láttam kapálózni. A 

másik pilóta mintha nem mozdult volna - nem láttam tisztán. A 

pörgő, dugóhúzó-szerű zuhanás továbbra is folytatódott, jól 

látszott, amikor a pilóták teljesen elvesztették uralmukat az 

ernyőik felett. A fehér ernyő aztán egyszer csak belobbant. 

Ekkor valami levált róluk, ám nem tudtam kivenni, mi lehetett 

az. Ami viszont érdekes, hogy a fehér ernyőn semmiféle minta 

se volt látható. Jól ráközelítettem, ám még így se látszott 

semmi rajta, kivéve az aljának közepén lévő furán lüktető 
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vörösesen izzó feliratot. Hogy mi volt a felirat, azt nem 

tudtam kibetűzni, pedig lüktetően vöröslött, mint egy 

elromlott neonfelirat. A gépemmel ekkor a másik ernyőre 

fókuszáltam, mert a fehér ernyő a belobbanás után levált róla, 

majd valahova elrepült. Nem láthattam, mert a továbbra is 

pörgő, zuhanó kék ernyőre koncentráltam. Borsózott a hátam, 

mikor azt láttam, hogy a kék ernyő egyenesen rázuhan a főútra, 

ahol telibe kapja őt egy jókora teherautó. Ekkor visszanéztem 

a fehér ernyőre, ám az már végleg eltűnt. Hogy hova és miért 

ilyen gyorsan, azt azóta se tudom. Leszállt volna valahol a 

réten? Jó kérdés. Mintha a föld - vagy egy felhő? - nyelte 

volna el. 
 A fehér ernyő viselkedéséből valahogy arra tudtam 

következtetni, hogy - bármilyen hihetetlen is - az egész 

baleset meg volt rendezve. A fehér ernyőn lüktetően világító 

vörös felirattól borsózott a hátam. Nagyon természetellenes 

látványt nyújtott, ráadásul egyszer se tudtam kibetűzni a 

feliratot. Gondoltam, majd a fényképezőgép memóriakártyáján 

lévő fotókból sikerül kihámozni a vöröslő szöveget, ám a 

rendőrök elkobozták tőlem a felszerelésemet. Azt nem tudom ők 

mit találtak a memóriakártyán, de az eljárásuk, ahogy 

kihallgattak - mintha én lettem volna a hunyó, a fehér ernyő 

pilótája - egészen felbosszantott. Órákig, miden részletre 

menően kikérdeztek, majd mikor már mindent elmondtam, elölről 

kezdték az egészet. Nem tudom hányszor csinálták ezt végig 

velem, ám a végére nagyon elfáradtam, már semmi mást se 

akartam, csak kijussak onnan, hogy befeküdhessek a saját 

ágyikómba. 
 Az aznap történteket azóta se tudtam kiverni a fejemből, 

az egész olyan benyomást keltett bennem, mintha maga a Gonosz 

elevenedett volna meg abban a lüktetően vörös feliratú fehér 

ernyőben. Az egész olyan hátborzongatóan kísértetiesnek tűnt, 

ahogy megjelent, szinte megelevenedett, belenyúlt az események 

normális menetébe, balesetet okozott, majd eltűnt nyomtalanul, 

mint egy fehér kísérteternyő, vagy inkább, mint egy igazi 

halálernyő! 

 

Csepiz írta - 15488. sz. fórumbejegyzés 2007. április 29: 

 Utánanéztem a fehér "halálernyőnek". Hihetetlen dolgokra 

derült fény! Ezeket az ernyőket a Comet cég gyártatta több 

mint tíz éve, Papillon néven - most kapaszkodjatok meg - itt 

Magyarországon, helyileg Keszthelyen. Az ernyők forgalomba 

hozatala után nem sokkal, a gyártó cég megszüntette további 

gyártói tevékenységét, majd fölszámolták önmagukat. 
 A halálernyő körüli furcsaságok sorát gazdagítja, hogy 

ebben az évben (1995) több pilóta komoly balesetet szenvedett 

a típussal, valamint halálesetről is tudok. Szász Szandra 

sportolónő például 1996-ban a Dolomitokban szenvedett halálos 

kimenetelű siklóernyős balesetet egy Comet Papillonnal. A 

többi pilóta elmondása szerint egy hatalmas, piros felirat 
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virított az ernyő aljának közepén. A baleset körülményei 

tisztázatlanok, a sporttársak csupán annyit láttak, hogy a 

sportolónő nagy magasságig emelkedett, majd elvesztette 

uralmát az ernyője fölött, ami végül irányíthatatlanul zuhant 

le vele. Szandra kisasszony vitt magával egy mentőernyővel 

ellátott visszatérítő rendszert, aminek az volt a lényege, 

hogy ha a repülő ernyőszárny irányíthatatlanná válik, vagyis a 

pilóta elveszti fölötte az uralmat, akkor jobb kézzel kidobva 

azt, a pilóta a mentőernyővel visszaereszkedik a földre. 
 Vajon Szandra kisasszony miért nem vette igénybe az életét 

megmentő visszatérítő rendszert? Egész egyszerűen azért, mert 

nem tudta igénybe venni, noha működőképes állapotban volt nála 

egy ilyen. 
 A történet itt kezd különösen hátborzongatóvá válni. 

Ugyanis a kisasszony jobb keze csuklóból le volt vágva! Ezért 

nem tudta használni a mentőrendszert, ami az utolsó esélye 

lett volna Szász Szandrának. A későbbi törvényszéki patológiai 

vizsgálat egy még hátborzongatóbb dolgot fedett fel, ugyanis a 

csonkolt alkar sebében apró kevlárszálakat fedezett fel a 

laborvizsgálat. De hogyan kerülhetett kevlárszál a sebbe? Az 

ernyő laboros vizsgálatakor kiderült, hogy az egyik 

úgynevezett galériazsinórt szinte teljesen átitatta Szandra 

vére. A zsinór történetesen kevlárból volt. Ez a zsinór elég 

erős, hogy átvágja a szövetet és a bőrt, de az alkarcsontot 

nem tudta volna átvágni. Csakhogy nem is kellett! A csukló, 

meg az alkar közti porcos részen volt leválasztva a kézfej, 

amit a hatóság emberei hiába kerestek több kilométeres 

körzetben. Az a kézfej sose lett meg. A rendőrség hivatalos 

álláspontja szerint, idézem; "a kézfejet feltehetően vadállat 

távolította el a baleset színhelyéről. Erre enged 

következtetni az a tény, hogy a Dolomitok környékén rengeteg 

vadon élő, állati eredetű nyomot leltek fel a nyomozók. A 

nyomok annyira kuszákká, átláthatatlanokká váltak, - amit a 

folyamatosan erős szél még jobban elhalványított - hogy végül 

feladták a további keresést."  
 Az ernyő további laboros vizsgálata nem állapított meg 

semmi érdemlegeset, ezért azt átküldték a hatóság által 

kijelölt DHV-ernyőbevizsgálónak, aki az ernyő műszaki 

állapotát vizsgálta. A műszaki vizsgálaton szintén semmi 

érdemlegeset nem állapítottak meg. Az ernyő megfelelt a 

műszaki követelményeknek. A szárny anyaga, a zsinórzat, 

valamint a csatolóhevederzet is vizsgálva lett a beülő 

mellett, ahol a visszatérítő rendszert is górcső alá vették. A 

mentőernyő kinyílt volna, ha használják, hiszen próbadobást is 

végeztek vele. Csakhogy a használatára nem került sor, ugyanis 

Szandra ki se oldotta azt, hiszen akkorra már hiányzott a jobb 

kézfeje, bal karral pedig nem érte el a kioldófogantyút. 

Innentől a "halálernyő" továbbra is a saját légibalett-

magánszámát adta elő, aminek a vége egy éles csipketaréjszerű 

kiszögelésekkel tarkított sziklán ért véget. Szász Szandrát 
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komoly belső sérülésekkel szállították kórházba. Leszakadt a 

jobb veséje, meg a lépe. Eltört a gerince, egy nagyobb kő 

bezúzta a mellkasát, szétroncsolva a bordáit. Az egyik törött 

borda átszúrta a tüdejét. Mindkét combcsontja eltört, a bal 

bokája összeroncsolódott, ám a legrosszabb, hogy a koponyája 

akkora ütést kapott, amitől betört. Az ernyő, nevéhez híven, 

kíméletlenül meggyilkolta a híres magyar pilótanőt. 
 Az ernyőn, ami Szász Szandrát sírba tette, a műszaki 

vizsgálat csupán egyetlen eltérést fedezett fel a gyári Comet 

Papillon típusú ernyőkhöz képest. Ez egy halvány rózsavörös 

felirat volt az alsóvitorla közepén. A feliratból a "DEMONA" 

szót lehetett kibetűzni, ami elsőre ismerősen csengett, ezért 

rákerestem a Wikipédián, mire egy ósdi gyerekmesét kaptam 

válaszul, ami sehogyan se illett bele a képbe. Ám elég volt 

félig elolvasni a történetet, mikor megkaptam a választ a 

kérdésemre. 
 Idézem; "...amikor megszületik Csipkerózsika, hét tündért 

hívnak meg nyolc helyett, viszont nem sokkal később megjelenik 

a nyolcadik tündér, aki elátkozza a hercegnőt. Az átok szerint 

Csipkerózsika, 16 éves korában meg fogja szúrni az ujját 

egy rokka orsójával és a szúrásba bele fog halni. A hetedik 

tündér, aki nem ajándékozta meg, feloldja az átkot, miszerint 

nem hal meg csak elalszik 100 évre. A jóslat beteljesül. Ekkor 

a tündér mindenkit elaltat a kastélyban, kivéve a királyi 

házaspárt. A vár körül sűrű erdő növekszik. 100 év elteltével 

egy királyfi vetődik a várba éppen, amikor a hercegnő 

felébred. Feleségül veszi, de sokáig nem meri elvinni saját 

birodalmába, mert anyja emberevő fajtájú. Otthon, mindig 

vadászatra hivatkozva rendszeresen elmegy. Születik két 

gyermekük: Hajnal és Nap. A királyfi apja meghal és ekkor 

nyilvánosan kihirdeti házasságát és elhozza családját a 

birodalmába. Hamarosan háború lesz, ezért el kell mennie. Az 

anyja - az emberevő - viszont sehogy sem tűrheti meg menyét és 

unokáit. Elküldi őket egy erdei házba. Ekkor utasítja a 

szakácsot, hogy főzze meg először az egyik majd a másik 

gyermeket, végül pedig a királynét. A szakács viszont 

mindháromszor bárányokat vág le. Mikor a királynő megtudja, 

hogy átverték, nagy hordóban kígyót, békát, meg mindenféle 

férgeket hozat, hogy majd abba beleveti menyét és unokáit. Ám 

ekkor megérkezik a fia. Végül beleveti magát és az állatok 

felfalják.." 

 Most felvetődik bennetek, hogy akkor mégis mi köze van a 

Csipkerózsikának Demonához? Egyszerű; Csipkerózsika emberevő 

anyósát hívták Demonának... 

 

- ... Mindezek után már egyszerű volt összeraknom mozaik darabjait, amiből egy 

őrült gondolat körvonalazódott. Mi van, ha a mesebeli Demona valóságos 

személy volt, akinek szörnyűséges tettei, meg rémes halála után valahogy 

megmaradt eltorzult személyisége, egy mondhatni életveszélyesen vad, 
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halálosan gyilkos ernyőben öltött testet. Mi van, ha a "Halálernyő", vagy más 

néven Demona, továbbra is szedi áldozatait, mint az ernyőtestet öltött, 

reinkarnálódott gonosz? Mi van, ha ez az ernyő, ez a Demona, kinek legújabb 

áldozata, az április eleji légibalesetben elhunyt siklóernyős sportoló volt, most is 

köztünk van. Vajon most kinek a tulajdonában lehet? Kinek van oka féltenie az 

életét, vagy lelkét, amit felfalhat egy vérengző szörnyeteggé vált halálosan 

gonosz siklóernyő, minek/kinek a neve; Demona.. - futotta, szinte szívta magába 

a szavak értelmét az agyam, miközben valahol a hátamon jeges rémület kezdett 

felkúszni egészen a nyakszirtemig, majd tovább, meg se állva koponyám alsóbb 

régióiban, jéggé zsibbasztva gondolataim értelmes megfogalmazódását. 

- Hogyaza! Vazzeg! - horkantam fel hangosan. Ott állt gyerekkori barátom 

lehetséges jövője, gyilkos szavakba sűrítve a képernyőn. Cikáztak a 

gondolataim, ahogy szétbontottam magamban a történet furcsán 

összegubancolódott szálait. Siklóernyősként pontosan tudtam, hogy ki volt a 

balesetet szenvedett pilóta, hiszen Szabina csapatába tartozott. Valamilyen 

Andrásnak hívták. Egy kék Swing Mistral 2-essel repült. Ő volt az egyik, akivel 

nemrég elég komoly nézeteltérésünk akadt a Papillon repülhetőségét illetően. 

Sajnáltam a fickót, noha akkor elég sok borsot tört az orrunk alá. Furcsa, hogy 

most halottként kell gondolnom rá. Azonban eszembe jutott az is, hogy ha ezt a 

fórumbejegyzést olvassák a Mezőkövesdi Darazsak csapattagjai, akkor Sanyinak 

komoly nehézségekkel kell szembenéznie, ha összetalálkozunk velük az Eged 

starthelyein. Csakhogy nem is ettől féltettem őt leginkább. Legnagyobb 

félelmemet egyetlen szóval össze tudtam foglalni; Demona. Sanyi ernyője lenne 

az a híres halálernyő? Nem! Ezt nem akarta befogadni a tudatom, noha szívem 

mélyén éreztem, mindez igaz. Rettenetes, mégis igaz. Most vajon mitévő 

legyek? Sanyi egészen begubózott, mióta Donovalyban megijesztette őt az 

ernyője. Érdekes, hogy aznap történt a halálos siklóernyős baleset is Almárnál. 

Vajon két Demona lenne? Vagy ez az ernyő annyira démoni, hogy képes 

egyszerre két helyen is alakot ölteni? Szívem mélyén talán tudni véltem az 

igazat, mégse érdekelt, hiszen közben Szabinára gondoltam, amibe 

belefacsarodott a szívem. Szabina gyönyörű lány, ha csak meglátom, dobogni 

kezd tőle a szívem, ezért legbelül heves féltékenység és irigység sárga epéje önt 

el, ha eszembe jut, hogy Sanyit választotta. Gyerekkori barátomat nagyon 

irigyeltem szép barátnője miatt. Ha tehettem volna mindenemet, ernyőmet, 

beülőmet, - Sanyi által vélt - gazdag ficsúrságomat is odaadtam volna Szabináért 

cserébe. Sanyi persze képes volt kiröhögni Szabina fájdalmát, mikor megtudta, 

hogy a kocsiját összetörő rivális ellenfele balesetben elhunyt. Ennek aztán 

jókora veszekedés lett az eredménye. Örülnöm kellett volna, hiszen ezzel 

eltávolodtak egymástól, ám mikor a lány könnyáztatta szemébe néztem, láttam, 

hogy azt a tökfilkót őszintén szereti, ezért lelkén komoly sebet ejtett Sanyi 

érzéketlensége. Annak se örültem, hogy a még alig hónapja összeverbuválódott 

kis barátságunkat ilyen komolyan megviseli ez a baleset, amihez végtére is 
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fizikailag semmi közünk se volt. Vagy pont most tévednék? Egy csúnya 

hangocska épp ezt csiripelte bennem bántón, élesen. 

 

12. 
 Szikrázóan verőfényes nap virradt a Nagy-Eged hegytető, erdős 

rengeteggel körülvett apró tisztására. Ugyan Magyarországon, a síkságok 

hazájában, "hegynek" csúfolják ezt a kétszázötven méteres dombot, a nem is oly 

messzi távolban meredező Szlovák Tátra-hegység csúcsaihoz képest ez a 

kétszázötven méteres magasságocska még akkor is dombméretű, ha az Eged-

hegy csúcsa a tengerszint feletti, nagyjából ötszáz méteres magasságba nyúlik 

fel. Mégis; a helyi viszonyok tekintetében nevezzük nyugodtan, előkelő módon 

hegynek az Egedet. 

 A hegytől északkeletre kezdődik az egyik legkedveltebb magyar 

kirándulóhely és természetvédelmi terület, a Bükk-fennsík hatalmas erdős-

sziklás területe. A magyar Országos Nagy Kék túraútvonal legszebb szakasza is 

ezen a területen keresztül vezet. A Bükk-fennsík délnyugati nyúlványaként 

aposztrofált Eged-hegy tetején található kilátóról tiszta időben egészen el lehet 

látni a már valóban hegységméretű Kékes-hegy vonulatáig. Ilyenkor még a 

Kékes csúcsának nagy kilátótornya is kirajzolódik a hegytető vonulatának 

horizontján. 

 Áron és Tamás, a Mezőkövesdi Darazsak siklóernyős csapat 

versenypilótái ezen a szép, nyugodt kora délelőttön az Eged-hegy öreg, rozsdás 

kilátótornyára másztak fel, hogy kicsit külön legyenek a többi, készülődő 

siklóernyőstől, akik gondtalanul terítgették ernyőiket az Eged-hegy tetején, 

délnyugati irányban kialakított hepehupás, sziklás, tisztáson, amit a helyiek 

délnyugati starthelynek csúfoltak, ami a valóságban sok-sok bokorra, fára és 

keresztre terített ernyőt látott már. Keresztre? Kérdezhetné a siklóernyőzésben 

és természetjárásban nem jártas T. Olvasó. Igen! Ugyanis ezen a starthelyen 

található a nemzet enyveskezűbb tagjainak kedvelt célpontja is, egy jókora "U" 

vasprofilból hegesztett 5 méteres kereszt, ami a kilátóról is kiválóan látszott. A 

kereszt alatt a starthely utáni erdőség folytatódott, ami a Kis-eged néven illetett 

délnyugati hegynyúlványban zárult be. Ezután az egri borászok szőlőterületei, 

majd a város látszott a magasból. Áronék időnként jobbra is tekintgettek, ahol az 

Eged-hegy nyugati, meredek oldalának erdősége zöldellt, minek tetején az 

északnyugati starthely szűk, meredek tisztása bontakozott ki. 

 Az északnyugati starthely egy apró, másfél ernyő széles füves platóként 

eregette a siklóernyősöket a levegőbe. A starthely aljának meredek folytatásában 

hatalmas bokrok nőttek. Itt nem sok lehetőség akadt a hibázásra, mert ha valaki 

elvétette a startot, akkor vagy a környező fákra terítette az ernyőjét, vagy a lenti 

sűrű bokrokba gázolt be. Élénk, erős szélben, a kétszázötven méter magas, 

meredek hegyoldalon felhömpölygő óriási levegőtömeg hatására, a felhúzott 
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siklóernyővel, a még menetirányba ki se forduló pilóták is hamar a levegőben 

találhatták magukat, már akik épp túl sokat vacakoltak a starttal. Veszélyes 

starthely volt ez, noha sokan szerették. Ezt a starthelyet, illetve ennek a 

starthelynek a széljelző szalagjait figyelték Áronék. A szalagokat a kilátóból 

nézve könnyen összevethettek a délnyugati starthely hasonló szalagjaival. A 

szélbefújások irányváltakozásainak időbeli lekövetésével, egészen jól rá lehetett 

következtetni a mikroklíma termikus tevékenységére, a szélirány eredőjére. Ez 

jelenleg a két starthely közé fújt, mégis egyre inkább érezhető lett, hogy a 

délnyugati starthely helyett - ahol épp a többi ernyős terített, - inkább az 

északnyugati starthely lesz a szerencsésebb választás. A csordaszellem jól 

működött a délnyugati starthelyen, így Áronék még inkább kiváló választásnak 

tartották tandemstartjukra az északnyugati plató üres, füves területét, noha a 

hatalmas méretű, nagy oldalviszonyú Nova Taxy tandemernyő bizonyára fától-

fáig beteríti majd a starthelyet. 

 Mikor aztán egyöntetűen letették voksukat az északnyugati starthely 

mellett, lejöttek a kilátóból. Tamás csomagolni kezdte a tandemernyőt. Ekkorra 

egyértelművé vált, mennyire keveset tévedtek a starthely szűkösségét illetően. 

Azonban már nem volt visszaút, hiszen a délnyugatiból egy-egy pilóta meglátta 

a tandemesek készülődését, ezért ők is kedvet kaptak erre a starthelyre. Mire 

Áron kicsomagolta a tandemhez használt szerelést, a két beülőt meg az ernyőhöz 

csatoló tandem-ipszilont már sorban állt a többi siklóernyős is, hogy starthoz 

juthasson. Egyesek megpróbáltak bepofátlankodni a tandemernyősök elé, ám a 

starthely szűkössége és a már zsinórokat ellenőrző Tamás nem sok helyet 

hagyott nekik, így csupán jelzésértékkel bírtak kiteríteni. Áron már a beülőket 

ellenőrizte, majd felvette a saját Skyline-beülőjét, amit a tandem ipszilon 

megfelelő hevederébe csatolt. Ekkor Tamás a zsinórok ellenőrzése után, a saját 

FreeX Millenium beülőjének becsatolásával is végzett. Ő a tandem ipszilonba 

nemcsak a saját beülőjét, de a beülőjének a frontkonténerében lévő tandem-

mentőernyőt is a helyére illesztette, hiszen a tandem távrepülésben szakavatott 

"utasként" a fő feladata, a navigáció mellett az esetlegesen felmerülő 

vészhelyzetben a mentőernyő kezelése is volt. 

 A két pilóta hegymászósisakban, teljes felszerelésben várakozott a 

tizenegy órai, május eleji tűző napon a megfelelő befújásra, amivel el lehetett 

startolni. A többi siklóernyős rájuk várt, hiszen egészen beterítették a starthelyet, 

elfoglalva az összes startpozíciót. A start miatti feszültség tapinthatóvá vált. 

Tamásék már kezdtek erősen izzadni vastag pilóta-kezeslábasukban, mikor 

végre felélénkült egy épp startirányban befújó szél. Némi várakozás után a szél 

kellemesen beerősödött. Áron a további erősödésre inkább nem várt, egy 

megfelelő pillanatban odavakkantott menetirányban álló barátjának, majd az 

ernyővel szemben állva, egy kézzel lazán felhúzta a Nova Taxyt, míg másik 

kezével aprókat korrigált a fékekkel a feljövő ernyőkupolán. Ez nem kis 

mutatványnak számított a Taxynál, hiszen ez a típus köztudottan egy nehezen 
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felhúzható, bizonytalan startú tandemernyőként került a köztudatba, tekintettel 

az ernyő nehéz, vastag, "Unitika" fantázianevű anyagára, ami ráadásnak gyárilag 

még valamiféle erjedt sajtszagot is árasztott magából. Ám ez Áront teljesen 

hidegen hagyta, hiszen minden idegszálával a startra figyelt, amit Tamással 

egészen profi módon hajtottak végre. Mikor a lila tandemernyő a fejük fölé 

lendült, Áron picit megfékezte a kupolát, majd egy kurta "gyerünk" kurjantással 

villámgyorsan menetirányba fordult Tamás mögé, azután két lépésből a 

levegőbe lendültek, miközben Áron teljesen felengedett fékkel hagyta, hogy a 

lila Nova tandemernyőjébe belekapaszkodjon az Eged nyugati oldaláról 

felhömpölygő óriási légtömeg. 

 A starthelyről jól látszott, hogy a hatalmas, 42 négyzetméteres lila kupola 

szinte azonnal a plató szintjétől számítva tíz méteres magasságba emeli a 

tandemeseket. A lenti pilóták egymást marva, szorgosan teregették ernyőiket a 

felszabaduló starthelyen. Kisvártatva fél tucat ernyő libbent a lila Nova Taxy 

után a levegőbe. 

 Ezalatt Áronék az Eged tetején virító kilátótorony fölött, bőszen tekertek 

egy szűk, mégis erős termiket. Mivel a Taxy egy régi, ám nagyobb 

oldalviszonyú, sportos tandemernyő, ezért a kőkemény fékek folyamatos húzása 

emberfeletti teljesítményt igényelt. Tamás ötletét, - hogy a fékeket válasszák 

ketté, így mindketten, dupla erőkifejtéssel dolgozhatnak a fékekkel - Áron a 

gyakorlatba ültette. A fékek fölött a csigánál egy hurkot kötött a fékzsinórra, 

amire az utasbeülő oldalzsebébe rejtett újabb két fékkel, egy apró karabiner 

segítségével rá lehetett csatlakozni. Ezt Tamás a repülés ötödik percében, egy 

nyugis pillanatban meg is tett, ezért Áron nem fáradt annyira, mintha csak 

egyedül kínlódott volna a fékekkel. A start utáni kiemelkedéskor, egy balos 

fordulónál hamar rátaláltak arra a termikre, ami tovább vitte őket egyre feljebb 

és feljebb. A termik emelésének centírozása, folyamatos tapogatása, a rutinos 

pilóták számára egészen hétköznapi dolognak számított, mégis erősen küzdöttek 

a fékekkel, hiszen csupán akkor tudtak viszonylag könnyen féket húzni, ha 

mindketten egyszerre dolgoztak azon az oldalon a fékkel. Ez a termik tekerése 

közben kifejlesztett bennük némi ritmikával társított összhangot. A folyamatos 

emelkedés hatására a termik állandósuló, erősödő és bővülő emelőtere miatt 

állandóan lent tartották a jobb féket, miközben a forduló bővítését, szűkítését a 

bal oldali fék felengedésével, illetve húzásával oldották meg. Emiatt nemcsak 

lassan repültek az emelésben - ami tovább segítette a fennmaradásukat, - de még 

könnyebben is koordinálták az egymás közti mozdulataikat. Ám a többiek 

csakhamar utolérték őket, hiszen hagyományos ernyőkel repültek, amik 

nemcsak szűkebben fordultak, hanem még kevesebb izommunkával is járt az 

irányításuk. 

 Rövidesen tucatnyi színes szárny pöttyözte mindenféle színűre az Eger 

fölött elhelyezkedő felhőzetet, ami a délelőtt délutánba hajlásával egyre inkább 

összeállt egy-egy nagyobb Congestussá. Az óriásira felhízó Cumulus 
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Congestusok alatt egyre veszélyesebbé vált repülni. Nemcsak a turbulencia 

okozott kellemetlen meglepetéseket a pilótáknak, hanem az egyre erősödő, 

vadabbá váló emelés is. Ez alól olykor az ernyőkupola legszélének, szaknevén a 

stablapjainak a becsukásával, vagyis fülcsukással, meg az ernyő gyorsítózásával 

menekültek. Erre sajnos Áronéknak nem sok esélyük akadt, hiszen a 

tandemszerelésük miatt nem volt gyorsítójuk. Ennek okán ők viszonylag korán, 

nagyjából ezerháromszáz méteren hagyták faképnél a többieket, majd álltak be 

hátszélbe, ami ezen a magasságon Sályt, vagy a távolabb felderengő Emődöt 

jelentette. A talajhoz képest viszonylag nagy sebességgel suhantak el Noszvaj 

fölött, ahol a háztetőkről visszaverődő napfény szinte okádta magából a hőséget, 

ami újabb méretes termikpöffök képében dobálta meg Áronék lila 

tandemkupoláját. Az egyik ilyen emelés hatalmasnak ígérkezett, ezért 

megpróbáltak benne körözni. Egy-egy kör után, mintha eltűnt volna az eddig 

éppencsak megtartott emelés, ám aztán Áron variója végül kitartóan csipogni 

kezdett, másfél méteres, folyamatos emelkedést mutatva. Tamás elmosolyodott 

haverja variójának megnyugtató csipogásán. Ugyan keze már eléggé fáradt volt 

a fékekkel való folyamatos munkában, mégis kitartóan haladtak, és azért szép 

lenne számukra egy ötven kilométeres tandem-szabadtáv. Ugyan kettejük közül 

egyértelműen Áron volt a profi ernyőspilóta, azért szép dicsőség lenne 

tandemutasként is megrepülni azt az ötvenes távot. Így hát Tamás minden 

idegszálával a nagy tandemrepülésre koncentrált, segítette Áron munkáját, ahol 

tudta. A Taxy tandemernyő szépen teljesített, a termikek szélén lévő 

leáramlásban egyszer se csukott el. Egy-egy apróbb rángáson kívül eddig semmi 

jelét se látta, hogy szükség lenne a hasa előtt lévő frontkonténerben lévő 

mentőernyőre. Persze biztos, ami biztos. 

 Áron, Tamás mögött ült. Kissé bosszankodott, mert mikor megtekerték az 

első termiket, szinte lógott a Skyline beülőjében, ugyanis Tamás hatalmas, 

széles, oldalprotektoros FreeX beülője miatt alig tudott beülni. Mikor végre 

sikerült kényelmesen elhelyezkednie, már majdnem ezerháromszáz méteren 

jártak. Úgy döntött, inkább hagyja azt a fránya termiket, mert az állandó, 

rángásos emelés miatt, esélye se volt elengedni a fékeket. Szerette volna a karja 

segítségével feltornázni magát annyira, hogy aztán hátradőlve beüljön 

kényelmes beülőjében. A termiket otthagyva, végül simán felhúzta 

szétterpesztett lábait, majd megkönnyebbülten belezuttyant a Skyline-beülőbe. 

 Áronék a második termiket már jóval kényelmesebben tekerték ki, ezért 

sikerült újra kiemelkedniük, ezúttal ezerhatszáz méter magasságba. Itt aztán 

komoly rángatásokba kerültek. A felhők is egyre piszkosszürkébbek, nagyobbak 

lettek. Az egyik pillanatban végül megfordult Áron fejében, hogy talán érdemes 

lenne leszállni. A többi ernyőst legalábbis nem látta sehol a légtérben, így attól 

tartott, hogy a többieknek talán némileg több eszük volt, ezért inkább kihagyták 

az ilyen egyre labilisabbá váló időben való repülést. Mindenesetre beálltak Sály 

felé, tartva a kurzust, magasságot koptatva, vitorlázva közeledtek a település 



 
80 

 

melletti szántóföldek irányába. A felhők sűrűsödtek, egyre jobban összeálltak, 

míg ők rendületlenül Sály felé vitorláztak két méteres merülésben. A 

magasságuk egyre jobban kopott, miközben szántóföldek és erdős területek 

váltogatták egymást alattuk. Aztán egyszer csak megérkeztek Sály fölé. Még 

viszonylag nagy magasságban repültek, ezért a falu fölött egy-egy kört írtak le, 

tapogatva az esetleges emelések helyét, amit végül a faluba vezető aszfaltút 

fölött találtak meg. Itt aztán hosszasan egerésztek, küzdöttek egy apró kis 

emeléssel, ami körönként hol megvolt, hol eltűnt. Áron varióján az átlagoló 

kezdett mínuszos emelést mutatni. Konkrétan fél méterrel süllyedtek 

másodpercenként az út felé. Aztán mikor már kezdték föladni a reményt, egy 

jókora pajta hullámpala teteje fölött elrepülve, bazi nagy emelésbe futottak. 

Hirtelen a jókora lila kupola szinte lélegzethez jutva métereket emelt rajtuk. 

Áron azonnal beletekert, majd lassan centírozta a termik magját kutatva. Lassan, 

szinte méterenként kellett újra centíroznia, mert annyira szűkös kis emelést 

tekert meg, mégis egyre jobban tartott. Áron méterről-méterre küzdötte egyre 

feljebb magát, sokszor az átlagolóra hagyatkozva. Végül a sok küzdelem, a sok 

munka kezdte megmutatni az értelmét. A falu fölötti százegynéhány méterük 

rövidesen kétszázzá, háromszázzá, ötszázzá, majd ezer méterre változott. Aztán 

eljött az idő, mikor végre esélyük nyílt átrepülni a Bükk-fennsík délkeleti erdős 

nyúlványát, ami Sály és Kisgyőr között terült el. Az emelés egyre erősödött, 

mikor végül ezernégyszáz méteren úgy döntöttek, hogy nem emelkednek 

tovább, megrepülik Kisgyőrt. 

 Áron, Kisgyőr felé repülve figyelte meg, hogy varióján egyre erősödő 

merülésbe kerültek, miközben azért Kisgyőr is egyre csak közeledett. Először 

úgy vélte, talán mégiscsak elszámította magát. Talán nem is fogják elérni 

Kisgyőrt, aztán szégyenszemre valahol az erdőben szállnak fára. Ám a táj 

perspektívájából mégis reménykeltően látszott; végül megoldódik a probléma. 

 Tamás ezzel szemben utasként a GPS-t kezelte. A GPS-en az eddig, 

talajhoz képesti negyven-negyvenöt kilométeres hátszélben repülés hirtelen 

ötvenné, ötvenötté gyorsult, noha a szélsebességhez képesti trimmsebességük 

semmit se változott. Vagyis nem érezték a fülük mellett fütyülő szél zúgásából, 

hogy gyorsabban repülnének, pedig a GPS által mért földhöz viszonyított 

sebességük sokat változott! 

 Áron eközben Kisgyőr fölött egy jókora felhízott Congestusra lett 

figyelmes. Elég csúnyán szürkült az alja. Épp azon volt, hogy elkerülje ezt a 

felhőt, mikor észrevett még valamit. A szürke felhőalap alatt valami csillogóan 

fehérlett. Hosszasan figyelte, karjával ösztönösen abba az irányba terelve az 

ernyőt. A fehérség egyre csak a felhőalap alatt körözött. 

- Talán egy vitorlázórepülő széles, karcsú szárnya fehérlik csillogva a felhő 

alatt. - vélte. Megmutatta Tamásnak is. 

- Szerintem az egy siklóernyő. 

- Honnan tudod? Látod a sziluettjét? 
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- Igen... Nagyjából. Ám igazából az is feltűnik, hogy elég lassan, meg szűken 

köröz, valamint egyáltalán nem úgy mozog, mint egy vitorlázó. Ezen kívül a 

törzse se látszik, mert az láthatóan nincs is neki! 

- Te ezt is látod Sasszem? - húzta fel Áron a szemöldökét a szemüveg alatt. 

Ekkor a hátrafordult barátja megvonta a vállát, legalábbis amennyire engedte a 

beülő vállpántja. Tamás visszafordult, ami azt jelentette, hogy részéről 

befejezettnek tekinti a beszélgetést. Áron döntött. Ugyan nem egészen értette, 

hogy a maguk mögött hagyott siklóernyősök közül ez az ernyős, miképpen 

kerülhetett ilyen gyorsan ilyen távolságba, ráadásul ennyire magasan. Mégis, 

most már ő is látta a vakítóan fehér ernyőkupolát a piszkosszürke felhő alatt. 

Időközben arra is felfigyelt, hogy az az ernyő simán köröz abban a 

magasságban, mintha egyáltalán nem félne attól a bazi nagyra felhízott 

Congestustól, meg annak az életveszélyesen nagy magasságba felszippantó 

erejétől. Egyszerűen köröz, mintha semmi komolyabb emelés se lenne, csupán 

nullázgatna, szinten repülne. Nem tetszett ez Áronnak, mégis meg akarta repülni 

legalább Miskolcot. Ehhez viszont muszáj lesz Kisgyőr fölött kiemelkednie, 

nincs mese! Döntött. Az óvatosságot legyőzte benne a versenyszellem, ezért a 

köröző ernyő irányába fordult. 

- Nem félsz, hogy elkap minket az a böhönye nagy szürke felhő? - nézett hátra 

Tamás. 

- Nem. - jött a kurta válasz, amivel a kérdés le is volt rendezve. Tamás a részéről 

nem nyitott vitát a lényegesen nagyobb tapasztalattal rendelkező versenyző 

sporttárs döntését illetően. Ő itt ugyan feladatokkal van ellátva, mégis jórészt 

utas, aki részben azért jött ide, hogy lássa profi csapattársát repülés közben. El 

akarta lesni a műhelytitkokat, tapasztalatokat gyűjteni, amit aztán a saját 

repülésében tud majd kamatoztatni. Nem, nem nyitott vitát, így természetesen 

beleszólása se volt az események további alakulását illetően. 

 Kisgyőr, meg vele együtt, a falutól balra elúszó felhő egyre csak 

közeledett. Mivel a felhőt leginkább balról látták, most kezdett feltűnni, hogy 

emellett a bazi nagy szürke felhő mellett egy másik hasonló rondaság kezd mind 

jobban kialakulni, elzárni az útjukat. Sebességük folyamatosan nőtt, majd az 

irányuk is egyre inkább a felhők felé koncentrálódott. Ekkor Áron ránézett a 

varióra, mert a combjára szíjazott kis műszer meg megcsippant, majd 

folyamatos lassú csipogásba kezdett. Felnézett. Most már a fehér ernyő 

közvetlen a kupolájuk felett, tőlük jóval magasabban körözött, festékként 

mutatva az emelés várható irányát. Áron, vérbeli pilótaként képtelen lévén 

kihagyni a lehetőséget, vadul beletekert, mikor a várt helyen egy erős, tartós 

emelésre bukkant. Tamás kelletlenül követte mozdulatait a fékekkel. Elkezdtek 

mind nagyobb iramban emelkedni. Először csak másfél méterrel emelkedtek 

másodpercenként, majd kettővel, aztán hárommal. A táj fokozatosan kékebbé 

vált, ahogy ezer méterre emelkedtek, majd ezerötszázra. Itt már ötös, majd hatos 
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emelésben robogtak egyre feljebb és feljebb. Kétezer méteren már egészen jól ki 

tudták venni a felettük köröző ernyőt, ami nem lehetett más, mint... Affene! 

 

 Itt vagyok! Ugye felismertek? Halálernyőt akartatok? Most végre 
megkaphatjátok! Gyertek, csak gyertek! Kövessetek! Mutatom én nektek az utat! 
Egészen a túloldalig kalauzollak benneteket! Gyertek csak! 

 
- De hisz ez annak a hülyegyereknek az ernyője, akit Andrissal megkergettünk! 

Ez az a fehér Papillon! - ismert rá Áron. Ekkor Tamás felordított. 

- Tűnjünk innen! Ez az a Halálernyő! - sikoltotta egészen kikelve magából. 

- A milyen ernyő? - döbbent meg a név hallatán Áron. 

- Tudod! Amiről az Egedre menet beszéltem. Azon a fórumon, amin Andris 

halála után egy holdkóros hozzászóló, valami "Csepiz" írt. 

- Az, aki mindenfélét összehadovált valami dajkameséről Csipkerózsikával, meg 

a mostohájával? De hogy jön ez ide... - Áron soha többé nem fejezhette be a 

mondatot, mert egy jókora rántással olyan erős emelésbe kerültek, amitől most 

már semmi másra nem tudott gondolni a menekülésen kívül. Egy pillanatra 

felnézett arra az állítólagos halálernyőre. Eltűnt! Kereste, forgatta a fejét, mégse 

találta. Eltűnt, sehol se látta. Ekkor egy brutálisan erős rántás érte a hatalmas 

tandemernyőt, amitől a fél kupola eltűnt a fejük fölül. 

- Erre volt jó a pillanatnyi figyelemkiesés! - dorgálta meg magát rémülten Áron. 

Elöl az utasülésből Tamás most már folyamatosan sikoltozott, mint valami pisis 

kislány. Unta ezt a nyápicot. A hülye! Pillanatnyi bosszúsága erőt adott neki, 

ezért az izmaiban felgyűlt hatalmas energialökettel újranyitotta a csukott 

ernyőfelet, amitől aztán a szárny másik oldala csuklott el. Egy újabb vad fékkel 

sikerült visszanyitni, miközben az emelés továbbra se mérséklődött, inkább 

összevissza rángatta őket. Ekkor Áron megkockáztatta egy pillanatra, hogy 

rásandít a variójára. Elhűlt benne a vér. Háromezer-ötszázat mutatott, meg nyolc 

méteres emelkedést másodpercenként! Megijedt, hiszen tudta, most már a 

fülcsukás se ér semmit. Most még a B-hevederes ernyőkupola-átesés, a B-stall is 

kevés ide, hiszen a varión az emelkedés mértéke még mindig egyre csak 

növekedett. Végül megkockáztatta a merülőspirált. Egy vad, jobbos forduló 

után, izmainak végső erőtartalékával ráhúzott egy balos fordulót, épp mikor a 

jobbos forduló felső holtpontján járt. Az eredmény egy meredeken lefelé 

spirálozó ernyő lett, aminek a centrifugális fordulójának a másik oldalán maguk 

a pilóták gubbasztottak rémülten, mindent elkövetve, hogy a spirális zuhanás 

folyamatosan fennmaradjon. Egyszerre két kéz kapaszkodott a bal oldali 

fékekbe, egyszerre ketten húzták, próbálva menteni az életüket. 

 Meredeken zuhanniuk kellett volna, ám a felhízott Congestus ekkorra 

összeállt a másikkal, egyetlen gigászi Cumolunimbus esőfelhőt alkotva. Vad, 

hatalmas viharfelhővé fejlődött. Belül, a hihetetlen energia hatására, az 

elektromosság mind jobban fokozódott, elektromos kisülések gerjedtek, 



 
83 

 

miközben ez a szörnyeteg felhő egyre csak a sztratoszféra magasságáig 

burjánzott. Itt aztán a dermesztően fagyos hideg birodalmának alsó határát is 

áttörve továbbemelkedett, majd az extrém hidegben hatalmas, jellegzetes 

jégsapka, szaknyelven pileus képződött rajta. Áronék minderről mit se tudtak, 

hiszen a viharfelhő belsejében ők csak azt látták, hogy a merülőspirál mind 

jobban elviselhetetlenné vált. Az iszonyatos centrifugális erő hatására arcuk 

vajként megnyúlt, Tamás olykor már ájuldozott és Áron se nagyon tudta tartani 

magát. A varió még mindig kettes emelést mutatott. Áron végül kénytelen lett 

kivezetni az ernyőt a spirálból, aminek egy jókora rángatásos behintázás, majd 

csukogatás lett a következménye. Csupán ezután eszmélt rá, hogy iszonyatosan 

hangos mennydörgésszerű robajt hall, hiszen a stressz, meg a halálfélelem 

koncentrálta, kiélesítette az érzékeket, miközben elnyomta a pillanatnyilag 

felesleges agyi információkat. Ezek, miután fontosakká váltak, még nagyobb 

elánnal dübörögtek át a tudat kapuján. A villámok körülöttük cikáztak. A talajjal 

elvesztették a vizuális kapcsolatot, minden beszürkült, nem tudták hol van a 

fent, se azt, hol van a lent. Egynemű, vad, szürkeség vette őket körül. A varió 

jelenleg négyezer-hétszáz métert mutatott, az ernyő a fejük fölött össze-vissza 

táncolt, miközben már másodpercenként tizenkét méteres emelkedésben 

zuhantak a sztratoszféra irányába. 

- Meg fogunk haaalniiiii! - sikoltozta Tamás. Ezúttal nem lehetett nem 

komolyan venni a félelmét. Áron még magának se merte bevallani, hogy ő is 

pont ugyanerre gondolt. Ereiben az adrenalin mennyisége az egeket verte, 

miközben tovább emelkedtek egy olyan szürkeségben, ahol a villám körülöttük 

csapkodott néhányszor tíz méterre. Az állandó robajtól majdnem megsüketültek, 

ám mindebből semmit se hallottak, mert mindketten félőrültekké váltak 

félelmükben, hiszen az ász versenypilóták már épp elég rémtörténettel oltották 

őket az esőfelhőbe fogságba eső, majd órák múlva, onnan több tíz kilométerre 

földhöz csapódó halott siklóernyős pilótákról. Szinte minden évben volt egy-egy 

ilyen halálos baleset, amivel a szaklapok, mint például a Parapente Magazin 

több oldalas cikkekben számolt be, a halott pilótákról készült rémítő fotókkal 

megspékelve a sztorit. Áron agyának hátsó kis szegletébe beúszott egy ilyen 

fényképfelvétel, ami annak ellenére is megborzongatta, hogy a varió hőmérője 

éppen mínusz 16 fokot mutatott, majd egyre ijesztőbb tartományba kúszott ez az 

érték. Most már ötezer-hatszáz méteren repültek, az ernyő folyamatos táncot járt 

a fejük felett, sokszor melléjük libbent, mégis tizenöt métert emelkedtek 

másodpercenként. Áron próbálta egyenesben tartani az ernyőt, megkeresni a 

menekülés lehetőségét, ám Tamás már feladta a küzdelmet. Keze lehanyatlott a 

saját fékeiről, majd vacogva húzta össze magát az elöl lévő utasbeülőben. Áron 

már egyáltalán nem tudta hibáztatni, hiszen Tamás teste fogta fel a fagyos 

légáramlat majdnem teljes egészét, míg őt védte a kihűléstől, hiszen már mínusz 

huszonhat fokot mutatott a hőmérő. Kezdett ő is erősen kihűlni. Ugyan kezei 

még hatalmas erőkifejtéssel dolgoztak a fékekkel, ám az ujjhegyek már erősen 
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fagyoskodtak, s a lábait se nagyon érezte, azon kívül az égő-fagyos fájdalmon 

kívül, amin keresztül csak egy érzéketlen masszának tűnt a bőrbakancsba 

bújtatott lába. A legrosszabb azonban az állandó vacogó reszketés volt. Teste 

utolsó hőtartalékait használta fel, mikor a kezei is kezdtek teljesen elfagyni. 

Kínjában alkalmanként Tamás teste mögé helyezte kezeit, hogy legalább fogni 

tudjon elgémberedő ujjaival. Tamás már egyáltalán nem mozgott, csupán 

megadva magát a sorsnak, egyszerűen lógott a beülőben. 

Hétezer-hatszáz méter. Áron még mindig küzdött. Ezúttal azonban már nem a 

felettük lobogó, sajátos táncát járó ernyővel próbálta felvenni a küzdelmet, 

hanem a saját testével. Reszketve vacogott a beülőben, a mínusz harminchét 

fokos légáramlatban, ami apró jégtüskékként égették fagyottá orrát, meg arcának 

két oldalát. Tagjait ólmos fáradtság húzta egyre lejjebb. Lábait nem érezte, 

sajgó, jégtüskékkel pettyezett, remegő kezét még úgy-ahogy ölben bírta tartani. 

Az oxigénhiány, meg a hirtelen csökkenő alacsony légnyomás tovább 

ólmosította szemhéját, mikor Áronék elérték a nyolcezer-egyszáz méteres 

magasságot. A mínusz negyvenhat fokos hideget szinte már meg se érezte, 

annyira elhomályosult előtte minden. Még időnként ki-kinyitotta szemeit, de 

már csak révedt a semmibe, fókuszálásra képtelen szemével. Kettőslátás kínozta, 

noha semmit se fogott fel belőle. Valahol halványan érezte még, hogy valami 

tovább cibálja az ernyőt, mint mikor gyerekkorában anyja ébresztgette. 

- Ébredj kisfiam! Ideje iskolába indulni! - hallatszott egy angyali szépségű hang 

valahonnan kívülről. 

- Ne, anyu! Hagyj még egy kicsit aludni! - nyögte Áron fagyott ajkakkal. Még 

szundikálni akart, betakarózni a jeges hidegség elől, ami valahol ott kívül 

fogadta, ahol még halványan zaj, rángások és sok-sok fagyos tűszúrásszerű 

fájdalom fogadta. Áron fiú ehelyett inkább becsukta agyának eme rémálomszerű 

ajtaját, inkább boldogan elmerülni vágyott az anyai öl puha, meleg, finom 

nyugalmában. Áron szeme ebben a másodpercben az utolsókat pislogta a nagy 

sötét semmi előtt. Feje lebillent, ölbe tett keze lefordult az alatta elterülő tízezer 

egyszáznyolcvan méteres mélység felé. A varió jégvirágos kijelzője, ekkor 

halványan mínusz ötvenöt fokos hideget mutatott... 

 

 Két öntudatlan test lebegett a sztratoszféra örökkévalóságának peremén. 

Az egyiket lassan a halál vette birtokába, miközben életgyertyájának halványan 

pislákoló fénye a háttérben lágyan szóló szférák zenéjének ütemére 

ellobbantotta utolsó gondolattöredékeit. Egy apró rándulás, majd az elernyedt, 

teljesen kihűlő test megadta magát a zord, kegyetlen fizika húsba vágó 

törvényének. 

 Mögötte a másik testben még halványan pislákolt az élet, miközben lassú 

emelkedésben a teljesen fehérré jegesedő, valamikor lila Nova Taxy 

szárnyfelülete körül az áramlás kezdett egészen leválni. Az eljegesedett ernyő 

kikerülve a szürke felhőszörnyből, mind meredekebb pályán kezdett el 



 
85 

 

süllyedni, miközben a kupola egyik szárnyfelére a kissé oldalirányú befújás 

következtében még több jégréteg rakódott. Ettől az ernyő fokozatosan 

meredekebb fordulóba került, majd a további idomtalan jegesedés 

következtében a sima siklószárny körüli áramlás végül teljesen levált. Ettől az 

ernyőkupola megrogyott, majd egy ponton meredek, spirálozó zuhanásba ment 

át. Hamar vesztett egy, két, majd háromezer métert, ahol az egyre meredekebb 

pálya miatt az ernyőről recsegve-ropogva szakadtak le a rárakódott jégrétegek, 

majd ennek ellenére a meredek spirális zuhanást konzerválta az újra jegesedés 

az összerogyott kupolán. 

 Ötezer-kétszáz méteren, a kupolán recsegve-ropogva megrepedt a vastag 

jégréteg. Ekkor az ernyő csodával határos módon - a jégréteg nagy részét 

leszórva magáról - kinyílt, majd meredek pályán ugyan, de hatalmas ívben 

repülni kezdett. A kilépőél mentén, a szárnyprofil belsejébe lerakódott jégtömeg 

súlya ugyan nagymértékben megtörte a szárnyprofil körüli áramlást, ami miatt 

éppencsak repült a kupola, de azért mégiscsak repült. A nyitás miatti nagy rántás 

következtében aprót mozdult egy nagyrészt elfagyott kar, majd egy félrebillent 

fej kezdett lassan öntudatra ébredni. 

- Anya! Hagyj aludni még egy kicsit! - suttogta egy hörögve elcsukló hang, 

majd nyelt egy aprót, azután kinyílt egy csúnyán, liláskékre hűlt szempár, ami 

mögött az agy ingerközpontja továbbra se tudta értelmezni a külvilágból 

beérkező, számára megfejthetetlen és fájdalmas ingereket. 

 Talán jobb is így, hiszen a szemek, amik még a biztos halál után is tovább 

sugározták értelmetlen jeleiket a létében lassacskán megszűnő agy felé, egy 

újabb hatalmas esőfelhő piszkosszürke tömegét látták, ám az agy pillanatnyilag 

sehogy se fogta fel a látottakat. 

 

 Áron agya a túlélésért küzdött a halálosan oxigénhiányos környezet után, 

szíve fáradhatatlanul pumpálta oxigénben szegény, kihűlő vérét a fontosabb 

szervek életfunkcióinak fenntartására. A szervezet jó ideje a túlélésért küzdött, 

ezért mit sem törődött azzal, hogy lassan egy újabb hatalmas Cumolunimbus 

felhőszörny felé tartottak reszketeg ernyőjükkel. 

- Ébredj már fel fiam! - rázta fiacskáját az anyja. Áron továbbra is szundikálni 

akart. Ekkor egy újabb hatalmas rántás életet rázott a fiúba. Álmatagon 

éledezett. A sűrűsödő levegőben a szív egyre nagyobb adag oxigént pumpált az 

agyba, ami a leállóban szervek vészjelzései után, jókora adrenalinlöketet 

nyomott a véráramba. Ettől a szívműködés jócskán megélénkült, az agy kezdett 

lassan öntudatra ébredni. Áron elméjéből eloszlott a homályos álom az anyjáról. 

Rettenetesen fájt mindene, ám még ennél is iszonyatosabban fázott. Kékre 

fagyott, reszketeg kézzel nyúlt a fékek után, majd megragadta. Az ernyő 

hihetetlenül táncolt a feje fölött, amitől megkínzott agyába bevillantak legutolsó 

emlékképei egy fehér ernyőről, meg arról a hatalmas felhízott esőfelhőről, ami 

felszippantotta őket. 
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- Andris! Szólj már! - suttogta bágyadtan, félig öntudatlanul. Nem jött válasz. 

Áron megpróbálta megrázni utasát, miközben a közelben, óriási csattanás 

következtében egy jókora villám villantotta többezer voltos vakuját a képébe. 

 

 Napokkal később lakossági bejelentést követően, a Miskolci 

Rendőrkapitányság rendőrei kiszálltak egy Emőd melletti szántóföldre, ahol két 

alaposan megégett emberi testet találtak néhány négyzetméter foszló, feketére 

pörkölődött lila anyag mellett, ami különösen vékony zsinórokkal volt 

összekötve a szénné pörkölődött emberi testekkel. A törvényszéki patológiai 

vizsgálat érdekes felfedezéssel zárult. A halál oka nem villámcsapás volt, mint 

azt korábban hitték, hanem hipotermia. Erről árulkodtak a fagyásnyomok is. A 

rendőrség nyomozást rendelt el, mert idegenkezűséget, illetve emberi 

mulasztásból bekövetkező, kettős halállal végződő balesetet vélt felfedezni 

ebben a szerencsétlenségben, ezért a holttestek ruháit, meg a körülöttük talált 

holmikat műszaki vizsgálatnak vetették alá. Először ejtőernyősöknek vélték 

őket, ám mikor egyetlen ejtőernyősklub se jelentett eltűnést, ezt elvetették. 

Ekkor érkezett meg a hír a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságról, ahova 

beérkezett egy bejelentés két eltűnt személyről, akik tandem siklóernyőzni 

mentek pár nappal ezelőtt az egri Nagy-Eged hegyre. A nyomozók kopókként 

vetették rá magukat erre a nyomra. A Mezőkövesdi Darazsak repülőklub 

vezetőjével azonosíttatták a két hulla ruházatát, meg a náluk talált felszerelést. A 

hullákat felesleges volt azonosítani, a klubvezető felismerte a nagyrészt szénné 

égett felszerelésben Áron tandemszerelését, a Nova Taxy tandemernyőt, meg a 

megrongálódott beülőket. Egy szétolvadt műanyagtömbben felismerte Áron 

Brauniger AV Pilot típusú varióját. Javaslata alapján a rendőrök felvették a 

kapcsolatot a Brauniger helyi képviseletével, majd elküldték a gyártóhoz a 

műszert abban a reményben, hogy a memóriájából esetleg kinyerhető lesz némi 

adat. Sajnos a műszer teljesen tönkrement, a gyártó semmit se tudott kiszedni 

belőle, egy különös magassági adat kivételével. A műszer szerint a legutolsó 

tracklog mért legnagyobb magassági adata a közepes tengerszint feletti 10 180 

métert mutatta. Ezt képtelenségnek tartották, de mikor a Tamásnál talált, félig 

megrongálódott Garmin GPS-ből a szakemberek a teljes repülés tracklogját, 

vagyis repülési útvonalát nyomon követték, jól láthatták, hogy a tízezres 

magassági adat csakugyan helytálló. Ekkor lekérték az Országos Meteorológia 

Szolgálattól az aznapra mért, helyi légköri adatokat, radarképet, légnyomást és 

hőmérsékletet. Hamar kiderült, hogy a szerencsétlenül járt pilótákat egy felettük 

esőfelhővé felhízott Cumulus Congestus egyszerűen felszippantotta, majd a 

heves, erős feláramlás következtében a sztratoszféráig repítette, ahol a két pilóta 

az alacsony légnyomású oxigénszegény környezetben elájult, majd az extrém 

hideg következtében egyszerűen megfagytak. Az ernyő ekkor még ugyan 

kilépett az esőfelhőből, ám a pilóták szerencsétlenségére egy újabb esőfelhő 

kapta el őket, majd magába szippantva egy erős, elektromos töltöttségéből 
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adódó villámcsapás áldozatai lettek. A nyomozás azt is megállapította, hogy 

emberi mulasztást a két pilótán kívül más nem követett el, az idegenkezűséget 

kizárták, a nyomozás lezárását a mezőkövesdi rendőrkapitány hivatalosan is 

elrendelte. 

 

13. 
Vezető rövidhír az Origo-hírportálon: 

2007. május 15. 

 "A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság jelentése szerint két 

nappal ezelőtt Emőd mellett egy szántóföldön két ejtőernyős 

holttestére találtak rá a kiérkező rendőrök. Az ejtőernyősök 

személyi azonosítása, valamint a baleset körülményeinek 

vizsgálata folyamatban van. A sajtóközleményben elhangzott, 

hogy az idegenkezűség sincs kizárva." 

 
Csepiz írta - Index fórum 15746. sz. fórumbejegyzés - 2007. 

május 25: 

 A média által, halálos ejtőernyős balesetként, május 15-én 

lekommunikált repülőeseményt a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a 

hivatalos honlapján siklóernyős tandem balesetnek 

nyilvánította. Az ügy furcsasága, hogy a Mezőkövesdi Darazsak 

nevű siklóernyős repülőklub ezúttal újabb két tagját vesztette 

el egy különös körülményekkel övezett balesetben. Az ügyet 

újfent balesetnek nyilvánította a rendőrség, a nyomozást 

lezárta épp úgy, mint a legutóbbi esetben. Jómagam párhuzamot 

vélek felfedezni az áprilisi almári siklóernyős balesettel, 

hiszen több mint gyanús, hogy egy repülőklubon belül egy hónap 

leforgása alatt három gyakorlott pilóta is életét veszti egy-

egy olyan balesetben, aminek körülményei tisztázatlanok és 

igen különösek! 
Vajon két rivális csapat egymás közti leszámolásáról lenne 

szó? Vagy egyszerűen csupán a halálernyő ismét lecsapott? 

 

 Szemeim előtt életre keltek a betűk, melyek a laptopom monitorán a 

"halálernyő" szót alkották. Életre keltek a betűk, majd átalakultak egy gonoszul, 

vörösen pulzáló felirattá, ami a "Demona" szót alkotta, vakítóan fehér, 

ernyőanyagú háttérben. 

- Sanyi! Láttad már ezt a bejegyzést a fórumon? - kérdeztem tőle. Sanyi ekkor 

odaült mellém a géphez, majd elolvasta Csepiz bejegyzését. Bosszúsan mordult 

egyet, azután egyszerűen elővett egy sört a hűtőből, felbontotta, leült a kanapéra, 

és ordenáré módon feltette a lábát az asztalra. Rosszallásomat látva 

elmosolyodott, majd jókorát gurított magába sörből. 

- Asszed makkos ecsém, hogy majd megrémülök egy idióta vén seggfejtől ott a 

fórumon? Felőlem bármit összehallucsinyálhat! - adta elő Sanyi a gondolatait 

erről a témáról. Egy ideje már nagyon zavart a tájszólása, ami egyre erősebben 
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kiütközött a mind mocskosabbá váló mondandója közül. Be kellett vallanom, 

Sanyi újabban sokkal mogorvább lett. A barátságunkat is nyeglébben fogta fel, 

főleg, amióta elkezdett aktívan versenyezni. Az Eged Ligán legutóbb gyönyörű 

távot repült, amivel ugyan csupán a középmezőnyben landolt, ám még ettől is 

hirtelen óriásira nőtt az önbizalma - helyett az egója. Manapság már akkora az 

arca, hogy ha átjön dumálni, lapjával kell bejönnie a kétszárnyú bejárati ajtón, 

mert frontálisan be se fér a képe. 

- Az a két tökfilkó pedig megérgyemli a sorsát! Hülyék voltak belerepűnni abba 

a bazi esőfelhőbe! Ha ott döglöttek meg, hát ott döglöttek meg! Egyetlen 

bánatkönnyet sem fogok érettük ejteni! - röhögött bele a sörébe Sanyi. 

- Oké. Inkább arról beszélj, hogy hol van Szabina? Miért nem jött veled? Azt 

hittem sülve-főve együtt vagytok. - próbáltam témát váltani, mert már egyre 

jobban irritált a barátom beképzelt dölyfössége. Meg ez a kapanyél, ami kilóg a 

szájából! Eddig Sanyi sose beszélt tájszólással. Főleg nem ekkorával! 

- Az a hülle kis fruska? Bánatos picsa lett, mert elveszejtette három 

csapattáccsát. Dehát ők keresték a bajt magunnak! Ottanhagytam, hadd sírja ki 

magát. De kit érdekel? Tán csak nem belejestél? - nézett rám szúrós szemekkel. 

Tekintetéből sütött a rosszindulatú féltékenység. 

- Dehogy! Azt gondolod tán, hogy megkívánom a legjobb haverom nőjét? - ami 

igaz az igaz, Szabina tényleg gyönyörű lány és bizony nagyon is tetszik nekem, 

mégse tennék ilyet. Azért bennem is van betyárbecsület, noha a betyárságot 

velem kapcsolatban csupán apám emlegeti. 

- Belőlejd kinyézem te seggfej! - vetette oda Sanyi, majd mikor ledermedtem 

alpárian nyers beszólásán, hahotázva kortyolt bele a sörébe, hogy majdnem 

belefulladt. Sörhabot prüszkölve vigyorgott tovább buta viccén. 

- Osztán veszed le a csülködet az asztalyró, te Zsuzs-annyaszomoríjjó! - pirított 

rá váratlanul a tőle telhető legszellemesebb módon Zsuzska. Mindketten 

felkaptuk a fejünket. Zsuzska ott állt az elmaradhatatlanul szexi forrónaciban a 

nappali ajtajánál, miközben csípőre tett szúrós szemmel nézte Sanyi lábát a 

dohányzóasztalon. 

- Jóvanna szépcségem! Nem kell mingyá a plafonba lennyi! - mérte végig 

félvállról a bejárónőnket Sanyi. Aztán nem lehetett nem észrevenni, hogy 

furcsán villant egyet a tekintete. 

- Hínnye csaje! De kárimeresztően vadíjtó vagy-e! - kurjantotta Sanyi. Teljesen 

ledermedtem. Ez a nyíltan szexista stílus egyáltalán nem Sanyira vallott. 

Ráadásnak gyönyörű barátnője van, mégis nyíltan flörtöl a bejárónőnkkel. Noha 

Zsuzska vezetett be minket a gyönyörök nedves kertjébe, azért mégse kéne neki 

ilyen durván beszólnia szegénynek. 

- Hűccse le magát fijatalembör, mert hanem teszi, hát megteszöm én! Istenbiza! 

- toppantott mérgesen Zsuzska. 

- Hűccsé le husikám, ha tudol! Szeretném én aztata látnyi! - vigyorgott szélesen 

Sanyi miközben a lábát továbbra is kitartóan az asztalon nyugtatta. A srác egyre 
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tenyérbemászóbb alakká kezdett válni a szememben. Szinte emlékeztetnem 

kellett magamat, hogy ő mégiscsak a haverom. Zsuzskában nem voltak ilyen 

emocionális fékek. Odament Sanyihoz, majd a kezében tartott locsolókanna 

tartalmát egyszerűen a fejére borította. Sanyi gúnyosan hahotázott jókedvében, 

amitől Zsuzskában elpattant valami. Főleg, mikor Sanyi egy óvatlan pillanatban, 

durván Zsuzska lába közé nyúlt. Ekkor Zsuzska visszakézből egy jókora pofont 

kevert le Sanyi vigyorgó képére. Sanyi azonnal abbahagyta a hahotázást, 

lemerevedett, majd dühödt tekintettel nézett Zsuzskára. Erre már Zsuzska is 

lemerevedett, majd mielőtt bárki tehetett volna bármit is, Sanyi visszakézből úgy 

pofon teremtette szegény asszonyt, hogy eleredt az orra vére. Ekkor Sanyi 

nekiesett. Zsuzska rémületében sikoltozva próbált menekülni, de mintha egy 

őrjöngő bika kapta volna el. Zsuzska vékony pólója elszakadt, kikandikált 

hegyes bimbójú apró melle, amit ez az őrült olyan vadul markolt meg, hogy 

szegény Zsuzsika fájdalmasan felsikoltott. Sanyi most már a forrónacijában 

turkált, hörögve, mint egy megvadult vadállat. 

- Te jó isten! Ez az állat itt erőszakolja meg szegény asszonyt az orrom előtt! - 

gondoltam magamban miközben mégis mit tettem? Semmit! A lábam a földbe 

gyökerezett, a megrázkódtatástól képtelen voltam mozdulni, miközben Sanyi 

már letépte Zsuzska forrónaciját bugyistól. Ekkor egy árny mozdult el a szemem 

sarkából, majd mire odanéztem, már egy dühös hústorony nyakon is ragadta 

Sanyit, majd lerángatva őt Zsuzska hasáról, a falhoz kente. 

- Hagyod békén Zsuzsikát te nyálas takony! - azzal apa hatalmas pofont kevert 

le Sanyinak, aki hiába védekezett, apa jó húsz kilós izomtöbblettel rendelkezett 

nála. Sanyi elterült, mint a Nagyalföld. Ekkor az izomkolosszus lágyan Zsuzsika 

fölé hajolt, betakarta az ülőgarnitúra ágyterítőjével a végletekig túlfeszített 

idegállapotban, felzaklatottan síró asszonyt. Sanyi még megpróbálkozott 

hátulról egy utolsó rohammal, ám apa egy irdatlan jobbegyenest adott neki, 

amitől ő a padlóra zuhant. Mikor fölállt, mintha dölyfös önbizalmát a padlón 

felejtette volna. Gyorsan, kígyóként kiiszkolt a szobából, aztán eltűnt az esti 

alkonyatban. Apa még utána kiáltott. 

- Ha legközelebb találkozunk, kaphatsz még, te erőszaktevő! Anyádnak is 

elmondom, mit tettél! - majd lágyan Zsuzskához fordult és végtelenül 

gyöngéden az ágyra fektette szegényt. A felzaklatott nő hálásan rebegtette 

szempilláit apára. A vak is láthatta, milyen kapcsolat van közöttük. 

- Köszönyöm! - csupán ennyit mondott, majd fel akart kelni az ágyból. 

- Pihenj még egy kicsit! - ekkor felém fordult - Nándi! hozz vizet Zsuzsikának! 

Lódulj már! Aztán a tunyaságodról még beszélgetünk majd. No eridj! - vetette 

oda. Ez kizökkentett dermedtségemből, majd hanyatt-homlok rohantam 

teljesíteni apa kívánságát. 

 Zsuzska csakhamar erőre kapott. A dolognak nem lett semmi 

következménye, kivéve, hogy fogalmam sincs, ezt Zsuzska hogyan dolgozta fel 

magában, meg persze azt leszámítva, hogy Sanyi többé felénk se nézett. 
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Ezekben a napokban erősen aggódtam Szabina miatt is. Láttam Zsuzska 

folyamatosan riadt tekintetét, mikor a házban takarított. Tőlem is félt. Talán 

amiatt, hogy jelen voltam, mikor Sanyi erőszakoskodott vele. Talán ez előhozta 

belőle ezt a rossz emléket - legalábbis így okoskodtam. Apa is morgósabbá vált, 

amit nem tudtam mire vélni. Kezdtem magam egyre kényelmetlenebbül érezni 

otthon. Ehelyett inkább kijártam Fedémesre a kisdombra, mégis valahogy ez 

mind kevésbé elégítette ki repülésvágyamat, ezért ki-kijártam az Egedre is. Már 

az első alkalommal ismerősbe botlottam. Méghozzá nem is akárkibe! 

- Szia, Szabina! - köszöntem rá egy ismerős női alakra, aki épp kicsike Fiat 

Puntójából pakolta ki a szerelését, mikor az Opellal mellé parkoltam. 

- Szia, Nándi! De jó, hogy látlak! - fordult meg sugárzó mosolyával Szabina. 

Valóban örülhetett a látványomnak, ám valamiféle félelem is megcsillant a 

szemében, ami nagyon nem tetszett nekem. 

- Valami baj van Szabina? - mosolyogtam rá a lehető legkedvesebben. Szabina 

arcán egy pillanatra sötét felhő vonult át. 

- Nem is tudom, hogy mondjam... - bizonytalankodott, majd a haját áttúrta az 

arcáról a füle mögé. Ekkor megláttam egy halvány, sötét foltot az arcán. 

Sejtettem, ki tette ezt vele. 

- Megvert? 

- Ne-nem! Ki-kicsoda? Miket gondolsz? - kérdezte zavartan. 

- Sanyira! Az állítólagos barátomra. 

- Már ne-nem vagytok barátok? 

- Nem mondhatnám... - azzal elmeséltem neki Sanyi tombolását, és 

erőszakoskodását Zsuzskával. Szabina elkerekedett szemekkel hallgatta. 

- Úristen! Ezt nem tudtam. Mi lehet mostanában Sanyival? Te régről ismered. 

Mindig ilyen volt? 

- Milyen? 

- Hát, nem is tudom. Olyan hirtelen dühkitörései vannak, meg úgy viselkedik, 

mintha egyszerre két személyiség lakná. Egy kedves, jó fiú, akit szeretek, meg 

egy gonosz, szadista állat, akit látni se bírok! Egyszerűen nem tudom, mit 

csináljak! - sírta el magát ott előttem, a világ legszebb nője. Nem találtam 

szavakat. Főleg, mikor a vállamra borult. Selymes hajának finom illatát, üde 

édességét csak úgy szívtam magamba. 

- Segíts rajtunk Nándi! Ugye segítesz? 

- Segítek.. - válaszoltam, hiszen mi mást mondhatnék ennek a gyönyörű nőnek! 

Segítek - ismételtem magamban, ámde fogalmam se volt, hogyan. 

 

 Gyönyörű távot repültünk Szabinával. Ugyan nem olyan profi módon 

kezeltük az ernyőket, ismertük fel az időjárás adta lehetőségeket, mint Sanyi a 

Démonával, de egy Eged-Szomolya távot mégis összehoztunk, laza kötelékben 

repülve. A rádión Szabina önfeledten kacagott, mikor előadtam béna viccemet a 

turmixgépbe került békával. ("mi az, kicsi zöld és kétszázzal veszi a kanyart? - 
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Levelibéka turmixgépben...") A vicc után szinte azonnal jött egy befújás, amit 

ügyesen elkaptam. Az Octane tengerkék kupolája minden gond nélkül tette a 

dolgát. Miután a fejem fölé emelkedett, már emelt is az Eged északnyugati 

starthelye fölötti felfelé hömpölygő hatalmas levegőtömeg. Az óránkénti jó húsz 

kilométeres szél belekapaszkodott az ernyőmbe, majd még ki se fordultam 

menetiránnyal szembe, máris a levegőbe emelkedtem. A levegőben aztán 

belibbentem menetirányba, majd valahogy beküszködtem magam a beülőbe, 

mert a folyamatosan erősödő emelés miatt ez a szokásosnál nehezebbé vált. 

 Miután beültem, még láthattam, ahogy Szabina tűzpiros Ozon Vulcanja a 

levegőbe emelkedett. Ő is szépen gyűjtögette a magasságot. Úgy látszott, még 

elkaphatta annak a befújásnak a végét, amiben én startoltam el. A varióm 

csipogása gyengült, ahogy lassan elértem a lejtő emelőterének felső határát. Itt 

már hátrafelé sodort a szél, ezért gyorsító segítségével előrerepültem, majd némi 

süllyedés után ismét rácsúsztattam az ernyőt az Eger nyugati oldalára, a 

lejtőtérre. A nyugati oldalon, egy helyen, a szokásosnál jobban csipogott a varió. 

Ezen a ponton próbáltam lassabban repülni, kicsit többet forgolódtam, ezért 

jobban is emelkedtem. Hamar a lejtő emelőtere fölé kerültem, ahol már nem 

zavart be az Eged oldala, így belevágtam az első óvatos, tapogatózó körömbe. A 

varió stabilan, majdnem másodpercenkénti egy méteres emelést mutatott, ezért 

egyre bátrabban köröztem, folyamatosan centírozva az emelésem magját. 

Lenéztem. Szabina is ugyanott próbálkozott, ahol én. Rádión segítettem neki 

megtalálni a megfelelő pontot, aztán már csak az figyeltem, ahogy a piros 

ernyője hátrabillen jelezve, hogy emelésbe kapaszkodott. Eközben én is 

megküzdöttem a saját termikemmel, mert miközben Szabinára figyeltem, 

kezdtem kicsúszni a termik magjából. Ekkor bajba kerültem. Egy rántást 

éreztem és az ernyőm, ami a termik legszélére sodródott, félszárnnyal a 

termikszéli leáramlásba került. Orbitális csukást kaptam. Még megijedni se 

maradt időm, máris reagálnom kellett. Egy erős baloldali fékkel megakasztottam 

az ernyő vad jobbra fordulását, majd miután fixáltam a pozíciómat, a jobb fékek 

pumpálásával az elcsukott jobb oldali szárnyfelet újranyitottam. Miután 

megoldódott a probléma, az ijedség következtében, a véremben egekig szökő 

adrenalin miatt elkezdtem remegni, amit végül nagy nehézségek árán 

leküzdöttem magamban. Hidegvérre volt szükségem ahhoz, hogy az Eged 

lejtőtere fölé kerülésem következtében való hátrasodródásom miatti nehéz 

helyzetemből kikerülhessek. Magam alá néztem, ám csak azt láttam, hogy 

egyhelyben lógok a levegőben, az Eged tetején lévő erdőség egyre közelít 

hozzám, a leszálló elérhetetlenül messze van, hiszen a beerősödött szél itt 

vízszintesen, lassan, mégis biztosan sodort engem hátrafelé. Fennállt a veszély, 

hogy egészen a Bükk-fennsík erdős területei fölé sodródom. Ekkor balra hátra 

nézve, az Eged déli oldalánál lévő szőlőültetvényeket pillantottam meg. Ezen túl 

azonban felfedeztem mást is; az Eged déli oldali leszállóját. Az ám! Talán 

berepülök kissé a turbulenciába, majd hosszú visszagyalogolás vár rám a 
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nyugati oldali leszállóban álló kocsiig, ám mégse kell fára szállnom, kockára 

téve a testi épségem, a szerelésről nem is beszélve. 

 Egy éles balfordulóval beálltam a déli oldali leszálló irányába. Még be se 

fejeztem a fordulót, mikor egy jókora merülésbe kerültem, ami után hirtelen egy 

óriási emelést kaptam. Azonnal balra szűkítettem a fordulóm, mert éreztem, 

ahogy az emelkedő légtömeg próbál engem jobbra kisodorni magából. Az 

emelés tovább lifteztetett fölfelé. Ekkor Szabina csupán ötven méterre lehetett 

lemaradva tőlem. Ő is egyre csak emelkedett. Megfestettem neki az emelésem, 

hogy mindketten tovább körözhessük termikünket. 

 Egészen ezerötszázhat méterig adta az emelés, majd beálltunk hátszélbe, 

hiszen időközben jócskán elsodródtunk az Egedtől Noszvaj irányába. Az utolsó 

köröket vízszintben, nullázva repültem meg, miközben Szabina kicsi piros 

Ozone Vulcan ernyője mellém emelkedett. Együtt vágtunk neki a Noszvaji 

kurzusnak. Boldogan integettünk egymás felé, miközben folyamatosan figyeltük 

a felhőket, a várható emelések irányát és vezettük az ernyőket. Noszvaj fölött 

aztán némi emelésre bukkantunk, amiben végül csupán százötven métert tudtunk 

emelkedni, azt is állandóan centírozva egerésztük össze valahogy. Ebből a 

magasságból sehogy se érhettük el Kisgyőrt, hiszen olyan vastag erdőszőnyeg 

terült el abban az irányban, engem pedig annyira megrémített aznap a fáraszállás 

lehetősége, hogy inkább Szomolya felé fordultam. Itt is láttunk egy kevés 

erdőséget a Szomolya felé vezető repülőúton, ám maga a falu sokkal közelebb 

terült el, mint Kisgyőr. Megbeszéltük rádión a dolgot, ezért egyértelművé vált, 

hogy ha az út során nem találunk semmi komolyabb emelést, Szomolyáig 

repülünk. 

 Szomolya szélén, egy magasan fekvő sík területen szálltunk le. A sík 

terület jó részét elkerítette valaki, ami szerencsére a levegőből jól látszott, persze 

miután a megfelelő magasságba süllyedtünk, ahol egy-egy apróbb manőver után 

már majdnem az összes magasságunkat elkoptattuk. Szinte egyszerre értünk 

földet a faluhoz legközelebb eső apróbb földnyelven, ami még nem volt 

elkerítve. Miután összeszedtük a szerelést, besétáltunk a falu főterére, ahol a 

közkútról feltöltöttük kiürült vizespalackjainkat, majd beálltunk a 

buszmegállóba. Vártuk az egri buszt, miközben Szabina önfeledten kortyolta a 

hűs vizet ebben a hőségben. Közben megcsodáltam istennői szépségét. Ahogy 

nagy kortyokban nyelte a vizet, szép vonalú nyaka meg-megrándult, gyönyörű 

haját hátravetette és úgy összességében a természetességet, a fiatalságot, a 

szépséget juttatta eszembe. Nagyon vágytam rá. 

 

14. 
 Sanyit régóta nem láttam. Úgy hírlik a repülésbe menekült, miután apa 

kiadta az útját. Egyszer ugyan felkeresett minket Sanyi anyja, ám némi 

könyörgő siránkozáson kívül semmit se tudott elérni apa keménységének 
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megolvasztása ügyében. Ez azonban édeskevésnek tűnt egy olyan 

kérlelhetetlenül erős személyiségnél, mint amilyen ő. Apa pár keresetlen szóval 

elmesélte mit tett Sanyi, majd ridegen közölte, hogy csupán a rám való 

tekintettel nem jelenti fel őt a rendőrségen. Sanyi anyja lógó orral távozott. 

- Keresnünk kell egy új napszámost Sanyi helyett. Olyat, aki képes elég 

keményen dolgozni, mikor ismét jön a méhészszezon. Addig meg elleszünk 

valahogy a kaptárokkal. - szólt oda nekem elgondolkozva apa. 

- Akkor Sanyiban már semmiképp gondolkozol... 

- Nem, dehogy! Azok után, amit Zsuzskával tett! Ha! - horkant fel apa. - 

Szegény asszonyt egészen elvadította tőlünk. Pedig ügyes bejárónő volt. 

Roppant ügyes... - persze mondania se kellett, értettem én. Mikor Szabina együtt 

járt Sanyival, időnként engem is "roppant ügyesen" megvigasztalt Zsuzska 

asszonyság, így hát nagyon is érintett vagyok az ügyben. Sajnálom szegényt és 

amit Sanyi tett, azt nem igazán tudtam eddig megbocsájtani neki, noha nagyon 

hiányzott a barátsága. 

 Egy nap aztán megváltoztak a dolgok. Aznap újabb méhkaptárakat 

építettünk, mert a méhszaporulat a következő szezonban már megkövetelte a 

bővítést. Apával épp a fenyődeszkákat gyalultuk egy 250-es barkács-

gyalugépen, mikor elborult tekintettel befutott hozzánk Szabina. Busszal jött, 

lihegéséből következtetve a buszmegállótól futott idáig, ami jó kilométeres utat 

jelentett. 

 Mikor apa kikapcsolta a gyalugépet, még nem értettem, miért tette. 

Szemével intett a kapu felé, mert a gép óriási zajától a beszéd teljesen 

lehetetlenné vált. A kapu felé fordultam. Szabina feldúlt tekintete minden mást 

feledtetett velem. Apa, látva Szabina arcát, gondterhelt képet vágott, mégsem 

nem szólt semmit, csupán rám nézett. 

 Szabinára néztem. Lassan feltűnt valami, ami már elsőre nyilvánvalónak 

látszott, mégis csak most fedeztem föl. Szabina hátán ott lapított a siklóernyős 

zsákja, csurig pakolva a szerelésével. Jéézus Isten! Mi történhetett? Megint 

összevesztek? Vagy Sanyival van valami? Mégsem ment el a versenyre? Mi 

folyik itt? Ijedten futottam Szabina elé, aki szinte utolsó erejével kapaszkodott 

bele a karjaimba. 

- Sanyi meghalt! - suttogta riadt bizonysággal, majd összerogyott. 

 

- Jó reggelt! - suttogtam nyájasan a szobámban fekvő gyönyörű nőnek, kinek 

szépségét még a reggeli kábulatból való ébredés se tudta elhalványítani. Mintha 

a kelő nap sugarai ragyogták volna be a szobát, mikor kinyitotta a szemét. Vagy 

talán csupán az én feldúlt, sötét sejtelmektől terhes lelkivilágomra vetült 

enyhülést hozó tekintete? 

- Hol vagyok? - kérdezte bágyadtan. 
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- Bekölcén. A szobámban. Ide hoztunk, miután eljöttél hozzánk végletekig 

kimerülve, majd elájultál. - válaszoltam megnyugtatóan. Szabina ettől persze 

nem nyugodott meg, inkább riadtan szétnézett, majd azonnal fel akart kelni. 

- Nyugodj meg, itt biztonságban vagy! 

- Tudom. Bízom benned. Bennetek. Ezért is jöttem azonnal ide, hozzátok. - 

tekintgetett körbe nyugtalanul, majd váratlanul a szemembe nézett. Valami 

nagyon bántotta, ezt rögtön láttam csodás pilláinak felhőjében - Valamit el kell 

mondanom! 

 Nem állítom, hogy a különös történetet, amit Szabina előadott, elsőre 

elhittem. Aztán mikor egyre többet gondolkodtam rajta, kezdtek bizonyos 

részletek összecsengeni a korábban történtekkel. Ezúttal a balsejtelmem óriási 

heggyé nőtte ki magát, amiről valószínűleg csupán egyetlen siklóernyő tudna 

elstartolni; Demona. 

 Jómagam immár képtelen vagyok elismételni azt, amit Szabina előadott 

nekem. Az egész történetét később beírta a naplójába, amit később ideadott, 

mert félt, de bennem megbízott. Úgy döntöttem, az aznapi naplóbejegyzését 

most beillesztem ide; 

 

Sár-hegy 

Gyöngyös, Magyarország 

2007. június 9. 

 Ma a csapatommal mentünk el repülni. Ezúttal a Sár-hegyet választottuk 

starthelyül. Próbáltuk feledni azt a hármas tragédiát, ami csak nemrég érte a 

Darazsakat. Nem mondhatnám, hogy jó szívvel repültem régi csapatommal, ám 

nem volt más választásom, hiszen a barátom, - ha ugyan még a barátomnak 

nevezhettem Sanyit - épp külföldön repült versenyen, míg közös barátunk Nándi, 

otthon dolgozott az apjával. Nándi kezdett számomra egyre kedvesebbé válni, 

hiszen mindig számíthattam rá... (Bevallom, ezen soroktól, mintha 

megrészegülnék és a szívem egyre hevesebben dobogna.) Nándi mindvégig 

jóságos testvérként viselkedett velem, zokszó nélkül segített, mikor szükségem 

volt rá. Valahogy, mikor együtt vagyunk, kellemes melegséget érzek a lelkemben. 

Azt hiszem, más helyzetben talán el tudnám képzelni vele az életem. (Hűűű! 

Szóhoz se jutok...) 

  Nem értem magam. Sanyival jártam, mégse tudom, miért engedtem az 

udvarlásának. Talán mindegy is, hiszen már vége. Sanyi mindig is túlzottan 

fennhéjázó volt, amolyan piperkőc azzal a puccos fehér ernyőjével, aminek már 

a látványától is kirázott a hideg. Főleg azután, ami ma történt Gyöngyös felett. 

 A Sárhegy hatalmas kiterjedésű, ámde bokros, köves starthelye elég jól 

illik a magyarországi starthelyek stílusához. Vagy túl szűk, vagy sziklás, bokros, 

vagy mindkettő. Nagyjából így lehet jellemezni ezeket a magas-starthelyeket. 

Mindegyiken veszélyes a levegőbe libbenni, csak valamelyikről a többinél is 

veszélyesebb. A Sárhegy bokros-köves starthelyéről épp a köves-sziklás mivolta 
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miatt nem lehetett minden bokatördelős veszély nélkül startolni. Ezt mindenképp 

figyelembe kellett vennem, mikor cukipiros Vulcanomba belekapott a szél. Egy 

ijedt sikkantással kísértem ernyőm fejem fölé röppentyűzését, amitől aztán én is 

azonnal belecsapódtam a légtérbe, a többi ernyő közé. A jókora szélben lejtőzni 

kezdtünk. A csapatban a srácok egész rendesek voltak, szépen megfestették 

nekem az emelések felé vezető utat. Minden nagyszerűen alakult, mivel nemrég 

Nándival is egy gyönyörűszépet repültünk, mikor az Egedről elstartolva 

Szomolyán szálltunk le. Hogy az a falu milyen festői tájon terült el! Imádtam! 

 Gyöngyös is szép! Mikor sikeresen belekapaszkodtam egy, a többiek 

színes szárnyai által megfestett termikbe, a jókora emelésben forgolódva néha 

ránézegettem Gyöngyös városára. Igazi eufória vett erőt rajtam, ezért szeretett 

Vulcanommal tovább forgolódtam a termikben, egyre nagyobb magasságba 

parittyázva magamat. Varióm folyamatos csipogása mind jobban doppingolta 

jókedvemet. A repülés eme láblógatós élvezetét csak valóban ez a szűk, 

siklórepülő közösség érthette meg. Akkor még nem gondoltam semmi rosszra, 

hiszen a többiekkel egy magasságban forgolódtam. A felhők között, kicsivel 

alattuk repültünk. Egyesek elmentek távra, a többiek visszasüllyedtek Gyöngyös 

felé, a leszállóba. Egyre kevesebben fordulóztunk a termikben, noha a felhő - 

ami alatt köröztünk - határozottabban, kiterjedtebben rajzolódott ki fölöttünk. 

Aztán eljött az idő, mikor az apróbb rángatások mind kellemetlenebbé váltak. A 

többiek lassan kezdtek el-eltünedezni, a leszálló felé vették az irányt, vagy 

elmentek távra. 

 Csupán egyetlen, világos színű ernyő körözött felettem kitartóan, mutatva 

az utat az emelésben. Nem tudtam kivenni melyikünk ernyője. Persze lehetett 

valamelyik másik csapat pilótája is a fölöttem köröző ernyő alatt. A Vulcant 

egyre jobban dobálta a fokozatosan erősebbé váló emelés. Már ezerkilencszáz 

méteren jártam, mikor végre kezdett előttem kirajzolódni a másik ernyő. Egy 

karcsú, fehér ernyőt figyelhettem meg, a belépőjének közepén valami vöröses 

mintával. Szépnek láttam, mégis valami megmagyarázhatatlan nyugtalanság vett 

erőt rajtam. Nem tudtam eldönteni, hogy az ernyő látványa, vagy a körülötte 

szürkébbé váló felhőzet okozta ezt a megmagyarázhatatlan nyugtalanságot. 

Ránéztem a varióra, ami egyre erősebb, már 3-4 méteres emelést jelzett 

másodpercenként, miközben kétezer méteren jártam. A dobálás is 

kellemetlenebbé vált. Döntöttem. A szélső „A” heveder zsinórjának lehúzásával 

nagy füleket húztam az ernyőnek, amit szaknyelven fülcsukásnak hívnak. A 

fülcsukással az ernyő sokkal jobban merült, mint alaphelyzetben, így a négy 

méteres emelés két méteresre mérséklődött. Ekkor beletapostam a gyorsítóba, 

amitől már alig emelt tovább engem a felhő. Csakhogy a kis emelés is emelés. 

Hiába próbáltam kikerülni a felhőből, az mégis tovább szívott. A fülcsukásos 

gyorsítózással továbbra is emelkedtem. Ez aztán kezdett alaposan megrémíteni. 

Felettem a fehér ernyő magasságát kezdtem utolérni. Ekkor az az ernyő eltűnt 

egy szürke fátyolban. A rángatás erősödésével egyre ijesztőbbé vált a helyzetem, 
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hiszen most már a félméteres emelkedés mind határozottabban erősödött. 

Csakhamar egy méterrel emelkedtem, miközben a varió már kétezer-ötszázat 

mutatott. Kisvártatva tovább emelkedett a skála. Most már rettegtem, mert én is 

hallottam a siklóernyősök réméről, az esőfelhőbe kerülésről, meg a 

felhőszívásról. Felengedtem a gyorsítót, meg a stablap-füleket, azután a teljesen 

visszanyitott ernyőn a B-zsinórsor hevedereit nagy nehézségek árán lehúztam. A 

B-hevederek lehúzásával a repülő ernyőszárny körüli hasznos áramlást törtem 

meg, nagyfokú merülésbe kényszerítve az ernyőt. Ezzel a hat méteres 

másodpercenkénti emelést, két méteres merülésbe sikerült átvinnem. Ennek 

azonban ára volt. A B-hevederek veszettül próbálták magukat kirángatni a 

kezeimből, ezért csupán nagyon komoly energiabefektetéssel tudtam megtartani 

ezt az állapotot. Végre a magasságérőmön is nagyon szépen látszott, hogy végre 

süllyedek. A kettes szám az ezresek helyén lassan egyesre váltott, mikor végre 

sikerült kétezer méter alá süllyednem. Mondhatnám, hogy már nagyon fáztam és 

kezdett egyre csak jólesni a mélyebb légrétegek melegebb levegője, ám ez mégse 

volt egészen igaz, ugyanis nagyon kemény feladattá vált tartani a B-hevedereket. 

Ebbe igazán, komolyan beleizzadtam. Aztán ezerhatszáz méternél nem bírtam 

tovább. Felengedtem a B-sort, majd mikor megint elkezdett egyre vadabbul 

emelni, fülcsukásos gyorsítózással merültem tovább. Ezzel sikerült stabilan 

másodpercenkénti egy méteres merüléssel tovább süllyednem, míg kilencszáz 

méteren végre kiértem a felhőből. Ujjongani szerettem volna, ám a fáradtságtól 

szinte magamon kívül voltam. Ebben a félig öntudatlan állapotban egy fura 

jelenet játszódott le a szemem előtt, ugyanis mikor oldalra néztem, egy másik 

siklóernyőst láttam magam mellett. Először azt hittem, a csapattársam az, ám 

mikor kicsit tisztult a látásom, rémülten tapasztaltam, hogy egy kísértetfehér 

kupolával nézek farkasszemet. A kupola alján jól láthatóan vörösen lüktetett a 

"DEMONA" felirat. Elkerekedett szemekkel bámultam ezt a valószerűtlen 

jelenést, mikor tekintetem a pilótára vándorolt. Jeges rémület kúszott fel a 

gerincem mentén, mert Sanyi integetett felém. Legalábbis a ruházata, meg az 

újonnan, a versenyzéshez vett drága, fehér, állvédős, zárt sisakja alapján 

nagyon úgy látszott. Sanyi mostanra már olyan közel repült hozzám, hogy ki 

tudtam venni minden részletét. Jól láthattam például, hogy a Demona egyik 

főzsinórján hosszan elszakadt a köpenyszövés. A magszövet majd méter hosszan 

kifehérlett a köpenyszövés piros anyagából. Sajnos mire ez eljutott a tudatomig, 

a látvány annyira lesokkolt, hogy kezeim görcsösen kapaszkodtak a fékekbe, 

amitől az ernyő jobb oldalát véletlenül átejtettem. A balra tőlem repülő Demona 

ekkorra már vészesen közel repült, ám az ernyőm épp elkezdte féloldali áteséses 

magánszámát, amiből egy hatalmas negatív spirálba került, jókora össze-vissza 

lengéssel. Sikoltoztam ijedtemben, a piros kupola olykor alacsonyabbra került, 

mint én. Úrrá lett rajtam a pánik, ezért a mentőernyő fogantyú felé tapogattam, 

elengedve a fékeket. Ki akartam oldani a mentőernyőt, mikor az ernyő lengése 

lecsökkent, majd szépen, megnyugodva repült tovább. A pánik lassan 
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alábbhagyott bennem, noha az ijedség továbbra is munkált. Még mindig a 

mentőernyő fogantyújába kapaszkodtam, amit szerencsére mégse oldottam ki. 

Emlékszem, ahogy kényszerítenem kellett magamat a fékek újbóli megfogására. 

Remegő kézzel, ám végül mégis átvettem az ernyő irányítását. Felnéztem a 

kupolára, majd azt láttam, hogy Sanyi a Papillon ernyőjével ismét belerepül 

abba a ronda Cumolunimbus esőfelhőbe, amiből épp az imént menekültem meg. 

- Sanyííí! Sanyíííí! - sikoltoztam utána, de már csak azt láthattam, hogy a 

világítóan fehér ernyőt elnyeli a szürkeség. A hatalmas felhőben mély morgást 

követően villódzó fényeket láttam felvillanni. A piszkosszürke szörny elektromos 

túltöltöttsége óriási villámokat gerjesztett. Pillanatokon belül engem is elkezdett 

ismét felfelé rángatni valami, ezért újra a fülcsukásos gyorsítózáshoz 

folyamodtam, ami - mint később kiderült - jó döntésnek bizonyult. A bizonytalan, 

helyenként emelésbe átcsapódó süllyedés végül egyre biztosabb merüléssé vált. 

Lassan közeledtem a talaj felé. Ugyan nem tudtam hol vagyok, mégsem érdekelt 

semmi más csak az, hogy végre biztonságban leszállhassak. Egy apró falu túlsó 

végében, valami palatetős gazdasági épülettől nem messze, egy sík legelőn értem 

földet. Minden ízemben remegtem, ezért ahogy voltam, beülőstől a földre 

kuporodtam, majd magamhoz öleltem az ernyőm piros kupolaanyagát, ami 

egészen kellemesen melegen tartotta a hidegtől és a lelki megpróbáltatásoktól 

vacogó testem, lelkem. Még egyszer felnéztem az égre, hogy megnézhessem, mi 

alól menekültem meg. Elhűltem, hiszen a klasszikus, óriásira felhízott esőfelhő 

látványa terült el előttem, fölöttem. A felhőzet mély morgás kíséretében épp a 

szomszéd falut öntözte, bőségesen osztva az áldást magából. Az eső hozzám is 

eljutott, már rám is csepegett egy-két csepp, ezért gyorsan összenyaláboltam az 

ernyőt, majd a közeli pajtához rohantam. Épp időben értem el az épületet, mikor 

szinte leszakadt az ég. A pajta ugyan zárva volt, mégis a korhadt deszkák között 

könnyedén be tudtam jutni az épületbe. A hullámpala-tetőlemezre nagy 

cseppekben, kopogva zúdult az eső, mikor végre tető került a fejem fölé. Egy 

szalmabála mellett vackoltam be magam, kisegérként egészen apróra 

összehúzódva, a magamra terített ernyővel. Nagyon fáztam és fogalmam se volt, 

hol vagyok. A GPS-es variómon kopogva aztán sikerült koordináták alapján 

meghatároznom a helyzetemet. Ezzel ugyan még nem tudtam meg hol vagyok, de 

ha telefonon elérem a többieket, akkor ők talán majd segítenek rajtam. 

 Így is történt. A telefonom aksija a hidegben alaposan lemerült, végül 

mégis működött. Gyorsan felhívtam a klubvezetőt, aki már égen-földön próbált 

engem elérni, mégsem tudott, mert én ezalatt végig a felhővel küzdöttem. 

Vacogva bemondtam a koordinátáimat, majd pár szóban ecseteltem a helyet, 

ahova behúzódtam. Miután végeztem a telefonnal, elaludtam a kimerültségtől. 

Arra eszméltem, hogy a csapattársam kelteget, majd fölnyalábolnak és betesznek 

a klub kisbuszába. Ekkor már jólesőn áradt szét bennem az a tudat, hogy 

megúsztam a halálos kalandot. 

 



 
98 

 

 Mint említettem, Szabina a totális kimerültségtől csupán másnap délután 

ébredt fel. Először nem tudta hol van, ám végül némi idő után összeállt a fejében 

a kép. Elmesélte halálos kalandját, majd bizonyságát, hogy Sanyi is meghalt a 

többiekkel, Áronnal, Tamással, meg Andrással együtt. 

- Ezt kötve hiszem, kedves! - vágtam rá habozás nélkül. Elkerekedett szemekkel 

bámult rám. 

- Honnan tudod ezt ilyen biztosan? A saját szememmel láttam Sanyit belerepülni 

abba a hatalmas esőfelhőbe! A hulláját bármikor megtalálhatják egy 

szántóföldön, mint Áronékét! - sikított fel Szabina kétségbeesetten. 

- Onnan tudom, hogy miután beestél a kapunkon Sanyi halálhírével, felhívtam őt 

telefonon. Arra gondoltam, talán ha kicsörög és felveszi, akkor az épp elég 

bizonyíték arra, hogy életben van. 

- És? - vonta fel ijedten a szemöldökét a lány. 

- Felvette. 

Szabina meglepetésében sikkantott egy nagyot. A hír láthatóan alaposan 

felzaklatta, mégis valahogy tartotta magát. Erős lány, pedig komoly 

megpróbáltatásokon esett át. 

- Sanyi épp egy külföldi versenyen van. Eddig elég jó helyezést ért el, noha a 

minap egy szerencsétlenül sikerült start következtében megszakadt az ernyőjén 

az egyik zsinór köpenyszövése. Elég csúnyán néz ki a dolog, a zsinór cserére 

szorul. Most egy ismerősének az ernyőjével repül, ami miatt komolyan 

dühöngött, mert az az ernyő nem repült olyan jól, mint az ő szeretett Demonája. 

- Hol van most a Demona?? - sikkantotta Szabina. 

- Ne aggódj, most is ott van Sanyinál. Azt tervezi, hogy egy itthoni ernyőjavító 

műhelyben kicserélteti, mert a külföldi javítás költsége meghaladja az anyagi 

lehetőségeit. 

Legalábbis tegnap ezt mondta a telefonban… 

 

15. 
 Chopok. A Magas Tátra lábánál fekvő, majdnem kétezer méter magas 

starthelyre két, egymást váltó lanovka vitt fel. Az első egy nagyobb, több 

személy befogadására is alkalmas sífelvonóként üzemelt, ahol a szerelést nem 

kellett ölben fognom, hanem kényelmesen a magam melletti ülésre is le tudtam 

rakni, aztán már vitt is fel minket a kötélpálya a sziklás, bokros, fenyőerdőkkel 

tarkított terepen. Különleges látványt nyújtott ez a vidék, noha siklóernyős 

szemmel a hatalmas sziklakövek, meg a mindenütt jelen lévő fenyőerdő igazán 

veszélyes startolásokat, meg persze leszállásokat ígért. 

 A második lanovka már egy egyszerűbb, kétszemélyes sífelvonóként vitte 

föl az utasait. A sípályák - nyár lévén - csupán füves vágatok voltak a meredek 

hegyoldal fenyőerdejében. Elképzeltem mindezt télen, síelős szemmel és 

ugyanarra a veszélyességi fokra gondoltam, mint mikor siklóernyős szemmel 
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néztem. Azonban télen lényegesen hidegebb, meg persze szebb is lehet a táj, 

noha most, a nyár kellős közepén itt is kellemesen hűvös idő fogadott minket. 

Illetve talán a kelleténél hűvösebb. 

 Mikor az északi oldal starthelyén, a lanovka mélybe vesző 

felsővezetékeitől balra, egy sziklás, göröngyös, füves területen kiterítettem az 

ernyőmet, éreztem, hogy legalább egy széldzsekire szükségem lenne. A Woody 

Walley beülőm egyik oldalzsebéből előkerítettem a szükséges ruhadarabokat, a 

rövidnadrágomra felcipzáraztam a szárát, felcsatoltam a sisakot, beülőt, ernyőt, 

azután máris startra készen vártam a megfelelő befújást, ami majdnem 

kilométerrel lentebbről érkezett felém. Bikaerős befújásba startoltam bele. A 

startot majdnem elrontottam, mikor belebotlottam a magas fűben egy apróbb 

gödörbe. Szerencsére azonnal reagáltam a megfelelő oldali fék húzásával, így 

maga a fejem fölött repülő ernyő húzott ki a gödörből. Azonnal folytathattam a 

megkezdett startot. Ezúttal pár lépésből a levegőbe kerültem. A szlovák 

siklóernyősök repülését követve egyből balra fordultam. Nagy merülés árán 

végül mégis eljutottam a Chopok sziklás hegygerincéhez, ahol a felfelé 

hömpölygő lejtőszél felülről nézve épp derékszögben fújt rá a hegyre. A Chopok 

legmagasabb csúcsa is itt található, ezért bőven alkalmam nyílt egy gyönyörű 

lejtőzéssel egybekötött termikelésre a kék Ozone Octaneommal, a fehér-piros 

szlovák Axis ernyők között. 

 A hegygerinc alatti völgy tele volt ronda, hatalmas sziklakövekkel, 

kétoldalt pedig kopár sziklák váltakoztak fenyőerdőkkel. Nem épp szívderítő 

látvány, ha történetesen vészleszállni szottyanna kedvem. Ám én emelkedni 

akartam, ezért bőszen tekertem egy termiket egy másik ernyővel. Szép ernyő az 

Axis Pluto. A rikító piros belépők, a hófehér szárny igen szép látványt nyújtott a 

levegőben, ahogy egymással szemben köröztünk, a másik emeléseit, merüléseit 

figyelve, azt utánozta, esetleg épp okulva belőle. Ezzel a módszerrel elég szépen 

versenyben tudtam tartani magam az Octane-al, noha az én ernyőm az öregebb 

konstrukciója lévén gyengébb teljesítménnyel repült. 

 Kisvártatva a Chopok gerince fölé jutottam, majd a csúcsán is 

túlemelkedve, a varióm lassan kétezer méter fölötti magasságot jelzett. 

Megmámorosodtam az örömtől. Még följebb akartam jutni, ezért az Axist 

követve egyre magasabban köröztünk. A hegycsúcs már jócskán alattam terült 

el, ezért egészen jól láthattam a déli oldalt, valamint a Magas Tátra szürke 

sziklavonulatait. Eszméletlenül szép látványt nyújtott, mégse tudtam erre 

figyelni, hiszen a termikben maradással kellett törődnöm. Az emelés hol 

erősödött, hol gyengült, majd egy bizonyos magasságban jól elsodródott, ami 

miatt majdnem kiestem jótékony liftemből. Szerencsére folyamatosan 

centíroztam, tapogattam az emelést, így unos-untalan visszataláltam. A szlovák 

ernyős lassan elmaradozott, én mégis tovább emelkedtem. Már kétezer-hatszáz 

méteren jártam, mikor egyre jobban rángatott a termikus emelésem. Ekkor 

kaptam egy jókora féloldalas csukást, amitől a termik menti leáramlásba 
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kerültem, ám ezzel se időm, se lehetőségem nem adódott törődni. Az ernyő 

csukott baloldala miatt előrepördülő jobb szárnyfél megfékezésével kellett 

foglalkoznom. Jókora fékrántással, majd ennél némileg enyhébb fékezéssel 

sikerült egyenesbe hoznom féloldalasan elcsukott ernyőmet. Ekkor már 

törődhettem a baloldali csukódással, amit a baloldali fék pumpálásszerű, két-

háromszori lehúzásával sikeresen újranyitottam. Sajnos ettől elcsuklott a jobb 

szárnyfél is, ám az szerencsére annyira kismértékben nyeklett alá, hogy mire 

észbe kaptam, az ernyő magától megoldotta a dolgot. 

 Az Axis ernyős ezalatt továbbra is a termikben tekert, így már jóval 

magasabban járt, mint én. Behelyezkedtem alá, majd követni kezdtem, 

szaknyelven festéknek használva őt. Egy közepesen felhízott, jókora Congestus-

felhő alá helyezkedtünk be, ezért az emelés is egyre csak erősödött tovább. A 

táj, az égre meredő sziklák egyre kisebbedtek, ahogy mind feljebb emelkedtünk. 

A táj szépsége kezdett elkékülni, sejtelmessé válni a sziklás talajtól való nagy 

távolságunk miatt. Varázsországba kerültünk, ahol minden olyan szép, tiszta, 

jegesen hideg. A széldzsekim kezdett kevés lenni a metsző hidegben, ám a 

lelkem megmámorosodott ebben szépségesen varázsos látványtengerben itt, a 

felhők között. Eufória vett erőt rajtam, ezért már az se zavart, mikor a fehér Axis 

ernyő vörös mintája a szemem előtt kezdett el pulzálni, majd átalakulni ismerős 

betűkké, amiket összeolvasva döbbentem rá a valóságra. Sanyi barátom vezette 

azt az ernyőt, amit a mind jobban szürkülő felhőbe vitt, velem együtt. Sajnos a 

veszélyérzetemet valahol lent hagytam a starthelyen. Mámoros önkívületemben 

egyre csak emelkedni akartam egészen addig, míg Sanyi kísértetfehér Demona-

ernyője mellé kerültem. Akkor az ernyője részleteit is ki tudtam venni. 

Láthattam jól ismert öltözékét, plexirostélyos versenysisakját, ernyőjének 

köpenyszakadt főzsinórját. Besoroltam mellé, majd együtt szálltunk ki a felhő 

alól, hogy elinduljunk berepülni ezt a csodaszép vidéket. 

 Sanyival álom volt kötelékezni. Precízen tartottuk a formációt, integettünk 

egymásnak, egyáltalán minden rosszat, ami az utóbbi időben érte a 

barátságunkat, valahol lent hagytuk a földön. Jókedvünk határtalannak 

bizonyult. Boldogan néztem rá Sanyira, aki szintén jókedvvel rántotta fel 

sisakján a plexirostélyt. Sanyi mosolygó arcába bámultam ugyanolyan 

jókedvvel. Aztán arcomra fagyott a mosoly, majd kényszeredetté vált, mikor 

végignéztem, ahogyan Sanyi arcáról lerepül a sisak, aztán az arc elkezd egyre 

jobban összeaszalódni. Ekkorra már egy vénemberrel repültem köteléket, azaz 

mégsem, hiszen az aszalódás továbbra se állt meg. Lassan, ahogy a bőr 

fokozatosan viasszínűbb, ráncosabb lett, kezdtek előtünedezni a hússzínű 

izomrostok. Rövidesen a bőr egyszerűen leolvadt az arcról. Előbukkantak az 

arcizmok, majd azok is olvadásnak indultak. Lassan az arccsont, majd a 

koponya is előtűnt, a fejbőr teljes leválása után. Ekkorra már a szemeket is 

csupán a látóidegek tartották a szemüregben, végül aztán azok is elpattantak, 

majd a két szemgolyó egyszerűen kifordult a helyéről. A barátom csontig 
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lecsupaszított koponyájának véresen sötét szemüregébe bámultam. Fel akartam 

sikoltani, a gyomrom tartalma feltolult egészen a nyelőcsövemig, ezért inkább 

reflexszerűen nyeltem egyet. Ezután végre tudtam sikoltani, majd rémületemben 

egy óriási bal fékkel kiváltam a kötelékből. Hihetetlen erőfeszítésembe került, 

hogy ismét egyenesbe hozzam az ernyőt, hiszen karjaim a remegéstől alig 

akartak engedelmeskedni. Minden figyelmemet az kötötte le, hogy 

megpróbáljak megnyugodni az átélt sokk után. Talán ezért történhetett, hogy 

egyenesen belerepültem egy jókorára felhízott Congestus felhőszörny kellős 

közepébe. 

 Szürkeség vett körül, majd veszett rángatásra eszméltem. A sokk hatása 

múlóban volt, rögtön jött a következő, mikor a kétezer-négyszázas magasságom 

egyre veszettebbül nőtt. A varióm szerinti emelésem mértéke... Te jó isten! 

Négy méteres másodpercenkénti emelés, aztán ötös, aztán hatos! Már 

háromezer-kétszázon jártam, majd háromezer-négyszázon, mikor fölöttem, 

mellettem, körülöttem morajlani kezdett az ég. Egy jókora dörrenés majdnem 

megsüketített, miközben vagy ezer vakuba bámultam. Ijedtemben felsikoltottam, 

noha a csattanásban még a saját hangomat se hallottam. Ekkor arra figyeltem 

föl, hogy záporozó jégeső csattog az ernyőmön, sisakomon, lábamon. Alaposan 

összevert, a jeges hidegtől már a kezeimet se éreztem, mikor a variómon csattant 

egy jókora jégszilánk, bezúzva a kijelzőt, amin a folyadékkristály négyezer 

hatszáz méteren folyt szét. A dobálás elviselhetetlenségig fokozódott, az ernyőt 

alig tudtam a fejem felett tartani, noha már azt se tudtam, hol van a fent, a lent, a 

jobbra és a balra. Csak kavargó szürkeséget láttam mindenhol, miközben a 

vakító villámok fülsüketítő csattanással olvasztották szét szemgolyóim 

látóidegeit. A hidegtől elképesztően fáztam, reszkettem, mégis belül jeges 

izzadságban fürdött a testem. Hirtelen jobbra vetettem magam a beülőmben, 

amitől kiestem belőle. Azután csak zuhantam, zuhantam és zuhantam... 

 Verítékben fürödve, a földön ébredtem rémülten, sikoltozva. Lassan 

kitapogattam az ágyam, ami csatakossá vált az izzadságtól. Bőrömön még 

éreztem a fagyos hideget, a jégeső csípését. Szívem hevesen lüktetett, mintha 

imént a maratoni távot futottam volna le. Az agyam azonban lassan magához 

tért, majd kezdett logikusan gondolni az iménti eseményekre. 

- Hála istennek, csak álom volt! - suttogtam bele az éjszaka sötétjébe. Lassan 

megnyugodtam. Az agyam végre logikus üzemmódba kapcsolta át magát. 

- Álom volt, de vajon mit jelenthetett? 

 

16. 
- Szia! - hallatszott egy ismerős hang az ajtóban. Épp a garázsban voltam, mert 

apa Opeljának az aksija eléggé sokat rendetlenkedett mostanság. Feltettem 

tölteni, majd megvizsgáltam az önindítót is, meg a generátor csapágyazását. A 
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munkába annyira belemerültem, hogy csupán egy gépies "szia" csúszott ki a 

számon és csak azután döbbentem rá, hogy valójában ki is köszönt nekem. 

- Sanyi! Tényleg te vagy az? - kérdeztem meglepődve. Nem számítottam rá, ám 

komolyan örültem a srácnak, noha mostanság jókora feszültségek villantak fel 

köztünk. Azért őszintén reméltem, a barátságunk mindent legyőz. Most se 

tudtam, Sanyi vajon melyik arcát mutatja éppen. Valahogy semmi kedvem se 

volt találkozni azzal a parasztosdumájú tuskóval, aki olyan csúnyán elbánt 

Zsuzskával és akitől annyira megrémült Szabina. Reméltem most tényleg 

Sanyival, az igazi Sanyival hozott össze a sors. 

- Persze, hogy én vagyok, ki más lennék? - röhögött a képembe. A 

parasztosdumájúnak nyoma se volt. 

- Örülök, hogy látlak! - válaszoltam - Mi szél fújt ide? 

- Megyek Demonámért a Paraflyos fickókhoz Pestre. Kicserélték a szakadt 

zsinórt és alaposan rendbe hozták őt. Már alig várom, hogy láthassam a kicsikét! 

Nem jössz velem, mint a régi szép időkben? - kérdezte Sanyi. Feltűnt, hogy úgy 

beszél az ernyőjéről, mintha egy személy, egy szép nő lenne. Nagyon nem 

tetszett, mint ahogy az a másik Sanyi se tetszett, mégis nagyon hiányzott már a 

régi haverság. Belementem, illetve vele mentem Pestre. Tettem mindezt annak 

ellenére, hogy apa teljesen el akart tiltani tőle. Én azonban úgy éreztem, a régi 

barátságra való tekintettel, felelősséggel tartozom Sanyi iránt. 

 A Pest felé vezető út eseménytelenül telt. Mindenféle semmiségekről 

fecserésztünk, miközben gondosan kerültük a Zsuzskával és Szabinával 

kapcsolatos témákat. Sanyi a versenyekről anekdotázott, míg én a faluban történt 

eseményekről, meg a méheinkről beszéltem. Megemlítettem neki, hogy 

felmerült bennem a gondolat, hátimotort veszek. Már beszéltem is egy egri 

oktatóval, aki az Ozone Octane ernyőmet kifejezetten használhatónak találta, 

mint motorozható ernyőt. Megjegyezte ugyan, hogy a Dudek pár éve egy 

nagyon komoly típust tett le az asztalra, amikor megalkotta az Actiont, ami 

forradalmi újítást hozott a reflexes ernyőprofilú kialakítása révén. A reflexprofil 

miatt ez a típus hiába volt gyors, ennek ellenére is stabil maradt. Az ernyő 

starttulajdonságai is elég jónak bizonyultak, így a hátimotoros versenyeken 

hamar elterjedt. A stabil, de lassú ITV Dakota ernyőket hamar lemosta a 

porondról a motorozható, ám mégis gyalogos ernyőkkel együtt. A Dudek 

nemrég jött ki az Action frissebb és minden tekintetben jobb változatával a 

Reactionnal. A leendő oktatóm manapság ettől az ernyőtől van elájulva, ám 

azért elfogadta az én Octaneomat is, mint a kezdő hátimotoros első ernyőjét. 

Motornak egy öreg, használt, mégis megbízható Parapower Solo 210-est 

javasolt. Ez a motor csupán 14 lóerős, a leggyengébb a mezőnyben, leszámítva a 

házilag, MZ-blokkokból, Robi-kapamotorokból, meg egyhengeres 

Trabimotorokból gyártott nehéz, gyenge hátimotorokat. Eredetileg ugyan a Solo 

210-es is mezőgazdasági gépmotorként kezdte, de strapabíró szerkezetként elég 

jó alapnak bizonyult egy könnyű hátimotor elkészítéséhez. Több gyártó is 
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megbízható alapmotorként kínálta, ami további tunningolással egészen 17 

lóerőig lett húzható, noha ez esetben már sokat hízott a motor tömege is, 

köszönhetően az új, nagyobb hengerfejnek, valamint a rezonátoros kipufogónak. 

 Ám mindez Sanyit a legkevésbé se érdekelte. Őt a távrepülés és 

versenyzés világa bűvölte el egészen. Noha a legutóbbi versenyen nem túl jól 

teljesített, azért az első napon egészen jó részeredményt produkált. Lassan 

kezdtek számolni vele a nagykártyák is. Ha nem tíz éves versenyernyővel 

repülne, akkor még előrébb juthatott volna a ranglistán - ez volt a véleményük. 

- De mit tudnak azok a hülye tuskók a repülésről? - adott hangot kissé önhitt 

véleményének Sanyi. - Megveszik a legújabb csodaernyőket, mert apuci pénzeli 

őket, majd azt hiszik, hogy az ernyő repül helyettük, termikel helyettük, távot 

repül helyettük! 

 Sanyit persze csöppet sem érdekelte, hogy az én használt ernyőmet is apa 

fizette. Emellett ő is csodálja a saját ernyőjét, miközben néha úgy emlegeti, 

mintha Demona repülne helyette. Sőt, úgy beszél róla, mint a legkedvesebb 

szeretőjéről, aki nélkül szinte élni se tud, akinek... Áhh! Nem igaz! Lassacskán 

már én is megszemélyesítem azt az ernyőt, mintha valóságos személyiséggel 

rendelkezne, miközben csak néhány négyzetméternyi vacak rongy az egész!... 

Gondolataimat a haver ordítása zavarta meg. 

- Mi az, hogy nem találjátok az ernyőmet?? Még csak két napja adtam be ide 

javítani és elveszejtettétek? Há´majd én is elveszejtelek tikteket! - ordította 

Sanyi önmagából kifordulva, ugyanis épp megérkeztünk a javítóműhelybe, ahol 

valami oknál fogva nem találták meg az ernyőjét. Sőt, ami a legérdekesebb, 

Sanyi se találta magánál azt az átvételi elismervényt, amivel igazolhatta, hogy ő 

adta be hozzájuk a Papillont zsinórcserére. Az ernyő, szőrén-szálán eltűnt, 

miközben Sanyi magából kikelve elmondta az ott dolgozó srácokat mindenféle 

tökkelütött szakbarbárnak. Elképesztő jelenetet rendezett. 

 Sajnos mégse tehettünk semmit, az ernyő nélkül kellett hazaindulnunk. 

Természetesen előtte Sanyi megfenyegette a műhely főnökét, hogy elvágja a 

gigáját, ha nem lesz meg az az ernyő. Borongós hangulatban autóztunk haza. 

Szegény haver teljesen kikészült.  Megint egyre jobban előjött belőle az a tuskó 

paraszt stílus, amit annyira utáltam benne és ami egyre inkább az ernyőt eladó 

Béla bácsi stílusára emlékeztetett; "Vonyd ezt vissza, te takonn, különben 

megmártom bönned böködőmet!" Elég halálos fenyegetésnek tűnt ez akkor, épp 

olyannak, mint mikor Sanyi megfenyegette a műhelyfőnököt. Csakhogy jól 

ismertem az én haveromat. Dehogy ártott volna ő bárkinek is! Legalábbis 

magától eszébe se jutna az ilyesmi. Szántszándékkal biztosan nem. Nem hiszem, 

hogy tévednék. Vagy mégis? Ezekkel a gondolatokkal, borongós hangulatban 

értünk haza Bekölcére. Sanyi még bejelentette, hogy van egy kis dolga, azzal 

elvonult. Bevallom, nem bántam. Valahogy ez az út nem tartozott a kellemes 

emlékeim közé. Balsejtelmek kínoztak, ám azt biztosan tudtam, hogy Sanyi üres 

fenyegetése semmit se ért, leszámítva azt, hogy bizonyára a műhely dolgozói a 
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főnökükkel együtt még mindig azt az átkozott ernyőt keresik. Tudtam mindezt, 

hisz a történtek ellenére Sanyiról biztosan állíthatom, hogy nem egy gyilkos 

fajta. Vagy mégis? 

 Másnap a netet bújva egy apróbb hír szurkálta idegesítően a szemem. 

"Reggel holtan találták telephelyén K.T.-t, a Parafly Kft. műhelyfőnökét. A 

rendőrség nyomozni kezdett az ügyben. Ha valaki információval tud szolgálni, 

kérjük, keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot, vagy hívja a következő 

telefonszámot: 06 1/555...." Abban a pillanatban azt hittem, azonnal lefordulok a 

székről. Ekkor apa rontott be a szobámba. 

- Nagy baj van, Nándi! Sanyi haverodat őrizetbe veszik a rendőrök! 

- Micsodaa? - hördültem fel. 

- Nézd meg a saját szemeddel! Még itt vannak a zsaruk. - közölte apa a hírt. Azt 

hittem, ennél rosszabb már nem is történhet. Akkor még nem tudhattam, 

mekkorát tévedtem. Mindazonáltal azonnal kirontottam a szobámból, hogy aztán 

a bejárati ajtót feltépve, az utcára rohanhassak, ahol szinte belebotlottam a 

rendőrökbe, akik a falu népe előtt hozták ki a megbilincselt Sanyit a házukból - 

az anyja jajveszékelése közepette, - majd ültették be a kék-fehér rendőrautóba. 

Sanyi még visszanézett a válla fölött, aztán megpillantott engem. Eleresztett egy 

kaján vigyort, aztán felém kacsintott. Többet már nem tehetett, mert a mögötte 

lévő rendőr megragadta a fejét, majd lenyomta a rendőrautó hátsó ülésébe. 

Elhajtottak. Vitték a haveromat megbilincselve, az ifjúkori barátság összes 

bohóságával együtt. Egyedül maradtam. Illetve nem egészen... 

 Este még feljött Szabina. Könnyes szemekkel, rövidpólóban, 

szabadidőruházatban, meg "hozzávaló" magassarkú cipellőcskékben állított be. 

A hatást még tovább tudta fokozni a szexi, fényes bőrkabáttal, meg az égszínkék 

szabadidőnadrágjának "Happy Days!" feliratával. 

- Hát, ha ezek boldog napok, akkor én pacsirta vagyok és az internacionálét 

csicsergem bánatos hangú fuvolámon, amint a befagyott pokol tornácán, az 

ördög szarván kapaszkodok, a bográcsosban fővő gonosz lelkek fölé hajolva, 

vigyorgó csőrikémmel! - morogtam magamban, bánatosan bámulva Szabina 

csodás, gömbölyű fenekén feszülő nadrágocska szexi feliratát. 

- Hogy mondtad? - torpantak meg a gusztusos popsihalmok. 

- Semmi, csak morgolódtam, mint a Mormogi papa. 

- Bocsi, most nem vagyok vicces kedvemben! - azzal a sírós, vöröslő szemeivel 

vigaszt keresett a vállaim magasságában a pólómhoz bújva. A bennem élő hős 

lovag természetesen egészen elérzékenyült ettől az egyértelműen női 

megnyilvánulástól. Általában ilyenkor jön a mesékben az a rész, mikor a 

királylánynak a hős lovag ígéretet tesz a huszonnégy fejű, tizenöt méteres 

sárkány elpusztítására. 

- Sajnálom Sanyit, bármiért is vitték be. - sóhajtottam. - Azért csak nem tartják 

bent őt a rendőrök 24 óránál tovább.. 

- Nem is tudod? - emelte rám sírástól vöröslő, karikás szemét Szabina. 
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- Mit? 

- Sanyit gyilkossággal vádolják, ezért még óvadék ellenében se engedik ki az 

előzetes letartóztatásból. 

- Micsoda? - képedtem el. Nem tudtam elhinni. Csak álltam döbbenten, 

karjaimban a legszebb lánnyal, akit valaha is ismertem, miközben egy pillanatra 

se azzal foglalkoztam, hogy milyen szép is az élet, meg hogy ismerhetem őt. 

Inkább álltam döbbenten, a letartóztatott barátjára gondoltam, noha pár 

pillanattal ezelőtt még alig tudtam levenni a szemem a lány fenekéről. Neem! Én 

leginkább az egyre erőszakosabbá váló gyerekkori barátom miatt aggódtam. A 

barátom miatt, akiről az utóbbi időben már képtelenné váltam eldönteni, hogy 

valójában ismerem-e, egyáltalán a barátom-e még. Gyilkosság? Ez valahogy 

azért nagyon is meredekké vált a számomra, noha együtt voltunk a Parafly 

műhelyben és igen... világosan emlékszem, mikor halálosan megfenyegette a 

műhelyfőnököt, aminek bizony tanúi voltak az ott dolgozók, meg persze én is. 

Kezdett nem is olyan hihetetlennek tűnni az, hogy Sanyit lekapcsolták 

gyilkosság vádjával. 

 

17. 
 A gyötrődése elől menekülő Szabina nálam keresett menedéket. Apa 

egész elismerően nézte a lányt, akit immár mindennél jobban szerettem. 

- Hmm! Nagyon csinos pipit választottál... - súgta oda a vacsora alkalmával, 

mikor épp Szabina nem figyelt. 

- No de apa! Viselkedj már! - vontam össze szigorúan a szemöldököm, mintha a 

saját fiam reguláznám a rendetlenkedése miatt. Apa meghunyászkodón vonult 

vissza. 

- Jól van jól! Csak úgy mondtam. Nem kell mindjárt a plafonra mászni! 

- Miről beszélgettek? - érkezett meg Szabina a maradék paprikás krumplival, 

amit nekünk főzött vacsorára, az ő megítélése szerint azért, hogy elterelje a 

gondolatait, miszerintünk pedig azért, mert épp az éhhalál küszöbéről kellett 

visszahozni a férfilét eme két díszpéldányát. 

- Csupán azon tanakodtunk, hogy lenne-e kedved nálunk aludni? Megkaphatod a 

fiam szobája melletti emeleti vendégszobát. - kérdezte apa ártatlanul naiv 

faarccal. 

- Már úgysem tudnék hazamenni. Elment az utolsó busz is. - apa cinkosul rám 

kacsintott. - Meg aztán eléggé magam alatt vagyok Sanyi miatt is. - folytatta 

Szabina észre se véve, apa micsoda kerítőt játszott éppen. Igaz, nem is vehette, 

mert apa, Sanyi nevének említésére bulldogarcú hallgatásba vonult vissza, majd 

a továbbiakban csendben ette a paprikás krumpliját. 

 Farkasétvággyal estünk a kajának, miután letisztázódott, hogy Szabina 

elfogadja apa ittalvós meghívását. Madarat lehetett volna fogatni velem, 

másrészt azonban továbbra is borzasztó érzésekkel viseltettem Sanyival 
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kapcsolatban. A leendő tragédia vészjósló légköre lengett be minket. Nem 

tudtam maradéktalanul örülni annak, hogy ez a csodaszép nő, majd milyen közel 

alszik hozzám. 

- Fáradt vagyok, lefekszem. - állt fel Szabina az asztaltól. 

- Megyek én is, felkísérem őt. - ugrottam fel, igyekezetemben feldöntve a 

sótartót. Elkaptam apa kuncogását, aki derültségében alig tudta kinyögni, hogy 

"rendben, aludjatok jól!" Csupán később jutott eszembe, hogy az összes piszkos 

edény elmosogatását teljesen apára hagytuk. Hiányzott Zsuzska egyszerű, vidám 

természete. Reméltem, a bejárónőnk lelkivilágát azért apa olykor-olykor még 

mindig ápolja. Reméltem és sejtettem is, hiszen az emeleti szobám ablakából 

néha láthattam, ahogy apa éjszakánként rendszeresen elsurrant itthonról, majd 

Zsuzska háza felé veszi az irányt. 

 A figyelmemet végre teljesen Szabina kötötte le. Miután felkísértem, majd 

segítettem megvetni az ágyát, rávezettem, hogy először ő zuhanyozzon, mert a 

száz literes villanybojlerből elég hamar kitusolódik a melegvíz, ami legközelebb 

csupán a következő napon lesz újra várható. Ez annál is inkább igaz, mert, 

ahogy apa pancsol "mosogatás" címszó alatt, az gyalázatosan pazarló melegvíz 

fogyasztást eredményez. Reméltem, ezúttal egyetlen poharat se tör össze. Már 

többször említettem neki, hogy vegyünk egy mosogatógépet, ám ő ezt annyira 

luxuscikknek tartja, amennyire sose volt hajlandó rá. Inkább megfizette ezért a 

bejárónőnket Zsuzskát, - ez, tekintettel apára, talán még érthető is, - vagy 

pancsolt helyette - ami nem egészen érthető az ő "pancser házibácsi" stílusa 

miatt. Dehát ki vagyok én, hogy apát kritizáljam? 

 Miután Szabina végzett a zuhanyzással, bementem a fürdőszobába. 

Megcsapott az a finom, hamvasan üde nőillat, amit Szabina fiatal női testének 

kipárolgása hagyott maga után. Azonnal merevedésem lett, így egy kissé 

nehezemre esett lerángatnom magamról a hirtelen szűkké vált nadrágot meg 

alsógatyát. A pólóval szerencsére egész könnyen boldogultam, majd beálltam a 

zuhany alá. Szabina bódító illatának hatása azonnal köddé vált, ugyanis a 

zuhanyzóból már csupán langyos víz folyt, amit kisvártatva jéghideg víz 

követett. Lányos hangon sikkantottam el magam, miközben merevedésem 

gyorsan elolvadt. Kénytelen-kelletlen, hideg vízzel zuhanyoztam le. A bőröm 

egészen kihűlt, a nyár kellős közepén szép kékre fagyott, vacogó szoborrá 

váltam. Reszketve törülköztem meg, majd magamra csavarva a törülközőt, 

amennyire jeges-merev lábaim engedték, a szobám felé vettem az utat. Ekkor 

nyikordult egyet Szabina ajtaja. 

- Lenne kedved bejönni hozzám Nándi? Félek egyedül maradni a 

gondolataimmal. Kérlek! - nézett rám reménykeltően a legszebb női arc, amin 

enyhe pír jelezte, hogy talán nemcsak a félelmei motiválták erre a csábító 

invitálásra. Mi mást tehettem? Bementem hozzá. 
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- Uramisten! De hiszen te reszketsz! Jujj, jéghideg a bőröd! - rándult össze 

Szabina forró teste, mikor vesztére át akart ölelni. - Azonnal bújj be az ágyamba, 

a takaró alá! 

 Lehetett egy ilyen ajánlatnak ellenállni? Ledobtam hideg vizes 

törülközőm a padlóra, majd egy szál jeges virslibe öltözve, Szabina nem is 

annyira rémült tekintetétől kísérve, bebújtam a takaró alá. Valóban vacogtam, 

így tényleg jól estek Szabina forró kezei, amint simogatták kihűlt testem. 

- Biztosan kizuhanyoztam a melegvizet, ezért neked hideg vízben kellett 

zuhanyoznod. Ne haragudj! - pislogott felém bűnbánó arccal Szabina. Férfiasan 

bevallom, ezúttal jócskán rájátszottam vacogásomra, halkan nyögdécseltem a 

megpróbáltatástól, miközben ugyancsak jól estek Szabina forró, tapogatózó 

kezei. Elképzeltem, ahogy egy bizonyos kényes testrészemet masszírozzák 

forrón, lágy női mozdulatokkal. Gyorsan betonkeménnyé fickósodtam a takaró 

alatt. A vacogásom elmúlt, noha a nyögdécselésem megmaradt, amit ezúttal a 

kéj feltörő hullámai váltottak ki. Szabina vándorló ujjacskái pajzán módon egyre 

többször érintették merev hímtagom bőrét, ami ugyancsak jólesett. Kezdett 

átforrósodni a testem. 

- Nem baj ha melléd fekszem? Talán hamarabb fel tudlak melegíteni, ha egész 

testemmel hozzád bújok. - suttogta édes, lágy hangján a sötét szoba egy 

gyönyörű, lengén öltözött jelenése. Torkom kiszáradt, alig kaptam levegőt. 

Suttogva krákogtam valami helyeslésfélét. Ekkor a szép vonalú, sejtelmes 

jelenés, ruhasurrogás kíséretében egészen lemeztelenítette magát, majd mellém 

bújt. Lágy, puha, selymes és legfőképp forró finomság dörgölőzött hozzám 

egészen. Kezeim vándorútra keltek a lágy domborulatok, selymes völgyek 

között. Egészen megrészegedtem ettől a földöntúli érzéstől, meg attól a 

gondolattól, hogy Szabinához ennyire intim közelségbe kerültem. Szerelmes 

voltam ebbe az édes lányba. Szabina mostanra már egészen rám feküdt, testével 

átölelt, völgyének mélységét átjárta intim méze, ahogy egészen közel 

nyomakodott merevségemhez. Arcom tenyerébe fonta, majd szájon csókolt. 

Nyelvével ajkaim közé hatolt, lágyan szétnyitotta azokat, majd puhán 

keringőzött, pajzán nyelvtanfolyammal oldva fel maradék gátlásunkat egymás 

iránt. 

 Nem bírtam tovább. Ujjhegyeimmel megkerestem a lábai közti keskeny 

rést, majd két ujjal finoman szétfeszítve édes barlangjának bejáratát, 

megkerestem pici kemény kis gombocskáját, amit hosszasan, kéjjel 

masszíroztam. Szabina szinte táncolt kezeim között, folyton nyögdécselve, hogy 

"még, még, most ne hagyd abba!" Amikor aztán könyörgően nézett rám, végül 

megkegyelmeztem. Megragadtam büszke férfiasságom, majd kéjtől sikamlós 

barlangi túrára invitáltam magunkat, mindkettőnk legnagyobb örömére. Pár 

lökés után Szabina szétfeszítette kezeimet, majd ágyékával átvette az irányítást. 

Vad medencerángatással adta tudtomra, hogy már közel jár éteri létünk 

legcsodásabb érzéséhez. Még pár mozdulat, majd hangos sikkantásokkal adta 
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tudtomra, hogy épp az Everest csúcsát döntögeti. Ekkor szép teste egy jókora 

sóhaj kíséretében görcsösen megrándult, miközben édes ölében furcsa, szorító 

vonaglások futottak szerteszét. Mindez hihetetlenül inspirálóvá vált, ezért senki 

se csodálkozzon, amint jómagam is bősz hegymászóként igyekeztem eljutni ha 

nem is az Everest, de legalább a Mont Blanc csúcsára. Hangos nyögésekkel 

adtam tudtára kedvesemnek, hogy most én jövök, illetve lövök. Ám ő valami 

egészen mást forgatott a fejében. Lenyúlt, fájdalmasan megszorította 

keménységem tövét, amitől hirtelen teljesen elfeledtem az eddigi 

csúcskészültségem. Szabina hirtelen alám feküdt, szétfeszítette formás lábait, 

majd tüzes forróságát egészen felkínálta nekem. Újra elöntött a forróság. Eddig 

azt gondoltam, bőven tudok még újat mutatni ennek a gyönyörű nőnek, ám ő 

igazi tüzes kancának bizonyult. Forró volt, vad és teljességgel betörhetetlen. Egy 

igazi végzet asszonya vált belőle az ágyban. Emlékszem, semmi másra nem 

bírtam gondolni, csak arra, hogy meghágjam, betörjem, tüzes élvezetem forró 

lávasugarát testébe helyezzem. 

 Erre nem is kellett olyan túl sokat várnom, hiszen miután testével ismét 

birokra keltem, a vágyaimtól zúgott a fülemben a vér, szívem éltető vért dobolt, 

zsigereim majd kiszakadtak helyükről, amint a csúcs crescendója vulkánként 

robbant szerteszét a testemben. Éreztem, ahogy a forróság lüktetve, célratörően 

kúszik elő belőlem, majd megöntözi a világ legszebb virágát. 

 Szabina igazi nagymacska módjára lustán, jóllakottan nyúlt el az ágyon. 

Még két csúcstámadás következett az ágyban, majd egy a szőnyegen. Hősiesen 

álltam a csatát, ami őszinte elismerést vívhatott ki az én kis tüzes 

nehézbombázómban, mert Szabina mostantól alázatosan, behódolón viselkedett 

velem, miközben folyamatosan szerelmes pillantásokat lövellt felém. Bevallom, 

élveztem figyelmének eme újszerű megnyilvánulását, ezért bizony fölöttébb 

elégedetten, mondhatni öntelt hímként nyúltam el mellette az ágyon. Boldog 

voltam. Boldog, ebben a furcsa, sarkaiból kifordult bolond világban. Talán 

utoljára... 

 Másnapra aztán újfent erőt vett a lányon a rettegés. A jövőtől félt. Ismét, 

folyton csak Sanyira gondolt. Szerette még őt is, ez tisztán látszott, noha 

időközben velem kapcsolatban is elindult a kötődés, amit észre se vettem, mikor 

a távolba révedő könnyes tekintetéből a Sanyi iránti szerelmet olvastam ki. A 

látványtól ilyenkor mindig elöntött a sárga irigység keserű epéje. Nem akartam 

osztozkodni Szabinán. Szerettem őt és tudtam, ő is teljes szívből szeret engem. 

Illetve szeretne, ha nem állna Sanyi folyton az utunkba. Ezúttal valahogy nem 

tudtam barátként tekinteni rá. Csupán Szabinát sajnáltam, hiszen jól láttam, 

ahogy mindkettőnk között őrlődve szenved. 

- Kérlek, segíts Nándi! - nézett rám kétségbeesetten úgy, amit egyetlen férfi se 

lenne képes figyelmen kívül hagyni. 

- Miben segíthetnék? Sanyit elvitték a rendőrök. Nem szabadulhat az 

előzetesből. 
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- Mentsük meg valahogy! - toporzékolt türelmetlenül, mint egy ijedt kislány. 

Ami azt illeti, jelen pillanatban épp az is volt; egy ijedt kislány. Végül csak erőt 

vett rajta józan parasztlányi énje. - Legalább derítsük ki, mi is történt valójában! 

- Ezen én is sokat gondolkoztam eddig, mégse tudtam semmi okosat kiötleni. 

Még csupán addig jutottam el, hogy minden azzal a rémes Papillonnal 

kezdődött. Sanyinak soha nem lett volna szabad megvennie azt az átkozott 

ernyőt! 

- Miért? Hiszen az csak egy ernyő, nem? 

- Persze. Mégis épp te mesélted, hogy téged is el akart kapni, azután alig tudtál 

megmenekülni. 

- Ez igaz. Valóban nagyon félek attól az ernyőtől! - kapaszkodott belém 

Szabina. 

- A Demona eltűnt... 

- Micsoda? Hogy történhetett ez meg? Hova lett? - Szabina körmei most már 

egészen a húsomba martak. Páni félelmében észre se vette, hogy fájdalmat okoz. 

Felszisszentem, amitől észrevette magát. Elengedett, majd mégiscsak hozzám 

bújt. Puhán, vágyakkal telve. 

- Nem tudom. annyit tudok, hogy a külföldi verseny után Sanyi elvitte a 

Papillonját a pesti Parafly műhelybe javítani. Mikor a minap az ernyőért 

mentünk, a Demona egyszerűen eltűnt. Erre Sanyi halálosan megfenyegette a 

műhelyfőnököt, akit másnap holtan találtak. Sanyit emiatt kapták el a rendőrök. 

Ennyit tudok. 

- Megfenyegette? - csodálkozott Szabina. - Sanyi? Ez nem lehet igaz! 

- Sajnos igaz! Sajnos. Tudom, hisz ott voltam. Láttam, hallottam. Sanyi 

valamiféle tájszólással beszélt úgy, ahogy még soha előtte. 

- Igen. Mikor agresszív volt, mikor veszekedtünk velem is tájszólással beszélt. 

- Agresszív volt? Veled? - ragadtam meg a lány két karját. A szemébe néztem. - 

Mondd meg végre az igazat! Bántott? 

- Csak egyszer… 

- Mit művelt veled? - utólag úgy hiszem, a szemeim villámokat szórhattak, mert 

Szabina félénken lesütötte a szemét. 

- Csak megpofozott... 

- Azt tudtad, hogy a Zsuzskát a saját szemem láttára majdnem megerőszakolta? - 

vágtam oda neki a koncot, hadd próbálja megemészteni. 

- Hallottam valamit a faluban, mégse hittem el. Tényleg? És te hol voltál? Ne 

mondd, hogy ezt szintén láttad! 

- Láttam, bizony! Annyira megdöbbentem Sanyi viselkedésén, hogy moccanni 

se tudtam. Ha apa akkor nem rakja rendbe, Sanyi most nemcsak gyilkosság 

miatt áll a bíróság elé.. 

- A nemi erőszak súlyos vád. Erre még Sanyi se lenne képes! 

- Ott voltam! Ha apa nem penderíti ki innen, akkor Sanyi megtette volna. 

Apának Zsuzska hasáról kellett leszednie a fickót! - talán kissé nyers voltam, 
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mégis ez az igazság. Szabina pillantását kerestem. Hitt nekem. Látta 

szemeimben a fájdalmas valóságot. A lélektőr sebzett szívet talált. Szabina szó 

nélkül kibontakozott karjaimból, fogta kevés cuccát, majd elment. Hiába 

szóltam neki, hiába kértem ne menjen, simán faképnél hagyott. Egyedül 

maradtam a gondolataimmal. 

 

 Másnap megkaptam az idézést a rendőrségtől. Tanúként kívántak 

kihallgatni Sanyi gyilkossági ügyében. Összeszorult szívvel mentem el az Egri 

Rendőrkapitányságra, ahol bizonyos Dr. Kovács Zsolt rendőr alezredes fogadott. 

Nem tudtam hova tenni a nevét, mégis valamiért ismerősen csengett. Mintha 

nem is olyan régen, valamilyen fontos ügyben találkoztam volna a nevével. 

- Üljön le, fiatalember! - invitált be az alezredes úr, miután a kölcsönös 

udvariassági szertartásnak eleget tettünk. Az alezredes irodája igencsak egyszerű 

szoba volt. Valami régi, ócska tapéta sárgállott a falon, amin néhány Heves 

megye térkép feszített, egy országos térképpel egyetemben. A térképeken 

bizonyos helyek színes tűkkel, meg fényképes cetlikkel lettek bejelölve. A szoba 

elég puritán benyomást keltett, az egyetlen íróasztalával, meg a zárt 

szekrényével, amiben ki tudja miket tartott. Ha kinyitom, talán még oszladozó 

csontvázat is rejt a mélye - borzongtam meg. 

- Köszönöm uram! - csupán ennyit mondtam, majd helyet foglaltam. Hosszas 

beszélgetés vette kezdetét, ami egyáltalán nem tűnt kihallgatásnak, noha 

történetem bizonyos részleteit többszörösen átrágva, több oldalról feltett 

keresztkérdésekkel taglalta. A kihallgatás elején az alezredes kijelentette, hogy 

hangfelvétel készül mindenről, amit elmondtam. Nem számított. Talán valamiért 

még bíztam is benne. Egészen nyugodtan, szinte szívélyesen válaszolgattam. 

Nem hallgattam el Sanyi egyetlen kisstílű megnyilvánulását se, kezdve attól, 

mikor a Mezőkövesdi Darazsak két tagjával összeszólalkoztunk egész addig, 

mikor azt a Paraflyos műhelyfőnököt megfenyegette. Miután végeztünk, meg 

kellett várni, hogy a vallomásom papírformátumként is elkészüljön, amit aztán 

aláírhatok. 

- Sajnos az irodai bürokrácia minket se került el, amiért elnézését kell kérjem. - 

tárta szét bűnbánó arccal az alezredes, miután továbbította vallomásom a 

titkárnő felé. 

- Azt hiszem, most már kötetlenül is beszélgethetünk, hiszen a vallomástétele 

hivatalosan véget ért, a további ittmarasztalásra csupán a vallomásának aláírása 

végett van szükség. - mosolygott az alezredes ártatlan, kisfiús ábrázattal. 

- Árulja el Nándor, van valami elképzelése arról, hogyan lehetett esetleg 

egyszerre két helyen is az a bizonyos Demona ernyő? 

- Mire gondol? 

- Mikor önök Donovalyban repültek, aznap egy, a Demonával feltehetőn azonos 

típusú siklóernyő, megegyező vöröses "Demona" felirattal Eger fölött halálos 

kimenetelű balesetben szerepelt. Jó okunk van feltételezni, hogy az az ernyő 
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okozta annak a szerencsétlen siklóernyősnek a halálát is. Van önöknek olyan 

ellenségük, aki esetleg valamiképp önökre akarja terelni a gyanút? 

- Nem uram, tudtommal nincs. Egyedül az a két elhunyt siklóernyős kötekedett 

velünk feleslegesen. Talán indítéka lett volna Sanyinak, hogy eltegye őket láb 

alól, ám mégis mikor tehette volna meg? Donovalyban egész sor szlovák 

siklóernyős látott minket aznap. Az a Demona-ernyő elég régi típus, nem 

nagyon látni ilyesmit repülni, pláne ilyen jó állapotban, így bizonyára 

emlékeznek ránk. 

- Várjon csak! Mikor vallomását tette, azt mondta, hogy mikor ön repült vele az 

az ernyő nagyon rossz állapotú volt. Mintha egy pókhálóval repült volna. Most 

azonban azt mondta, hogy jó állapotban van. Hogy van ez? 

- Tudom, hihetetlenül hangzik, de a saját szemmel láttam, ahogy az az ernyő a 

használattól nemhogy romlott volna, hanem inkább javult az állapota. 

- Nem lehet, hogy két különböző ernyőről van szó? 

- És két Sanyiról is? Ugyan már alezredes úr! Sanyiból csak nincs egyszerre két 

személy! Saját tapasztalataimból tanúsíthatom, azzal az ernyővel repülni kell 

tudni! Én eddig csupán egyetlen élő embert ismerek, aki képes repülni vele. Az 

pedig csakis Sanyi! - ezen aztán elgondolkodott Dr Kovács Zsolt rendőr 

alezredes. Egészen megnyerő modorban folytatódott a további beszélgetésünk, 

amiben végül valamiféle okkult, vagy természetfölötti magyarázaton kívül 

semmit se találtunk. Végül megérkezett az írásbeli vallomásom, amit átfutottam, 

majd aláírtam. 

- Köszönöm a segítségét Nándor. Ha esetleg eszébe jutna még valami, hívjon 

fel. Elmentette a számomat? 

- Igen, uram! 

- Hát, akkor szép napot kívánok! - búcsúzott el tőlem az alezredes. 

- Önnek is uram! - feleltem. 

 

 Szabina másnap felhívott. Röviden beszéltünk a történtekről. Megtört 

hangon kért meg rá, adjak neki pár napot, hogy átgondolhassa a dolgokat. Nem 

sürgettem semmit, egyáltalán örültem, hogy szóba áll velem, a múltkori nyers 

beszédem miatt. Csupán reménykedhettem, hogy velem kapcsolatban jól dönt. 

Reménykedhettem, többet nem tehettem. Vagy mégis? Most már mindenképp 

utána kell járnom ennek az egésznek, ami a nyakamba szakadt. Ez most már 

nemcsak a Szabináé, hanem mindannyiunk érdeke is. Emellett ha magamért még 

nem is tenném, őérte biztosan bele kell vágnom a rejtély megfejtésébe, amihez 

Laci bácsi segítségét kell kérnem, hátha az eddig elmondottakon kívül van 

valami hihető elképzelése az események magyarázatáról. Bármi, amin el lehetne 

indulni. 
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18. 
- Laci bácsi, szerinted mi ez az egész? - érdeklődtem az öreg szakosztály-

vezetőmtől, miután elmeséltem neki mindent, amit tudok, továbbá azt is, amit 

tudni vélek, vagyis inkább feltételezek erről a különös históriáról. 

 Laci bácsi szállásán töltöttük az ebédidőt. Ezúttal teljesen egyedül 

mentem ki Fedémesre, hiszen Sanyi előzetesben csücsült a cellájában, Szabinát 

pedig egyáltalán nem akartam egy ilyen beszélgetésnek kitenni, noha azt 

hiszem, joga lenne tudni minderről. Végül úgy okoskodtam, hogy a legjobb lesz, 

ha nem izgatom fel, a lassan hisztériáig fokozott lelkiállapotát, inkább egyedül 

meghallgatom Laci bácsit és majd azután ráérek eldönteni, mit osztok meg 

mindebből a lánnyal. Elvégre Sanyit sokkal régebb óta ismertem, mint Szabinát. 

Nem tudhattam, hogyan hat rá az a sok gyilkosság, amit feltételezhetően nem 

Sanyi, mint inkább az ő ernyőjével követett el valaki. Valaki, vagy valami. Mert 

a magyarázatot hallgatva, egészen beleborzongtam egy olyan lehetőségbe, amit 

eddig még komolyan figyelembe se vettem, annyira elképesztőnek tűnt. Mégis, 

bármennyire hihetetlennek hangzottak is szavai, be kellett vallanom, elég sok 

dolgot spontán megmagyarázott. 

 Laci bácsi szállásán kellemes zene töltötte be az aprócska parasztház 

helyiségeit. Kedvence, a Tangerine Dream dallamai szóltak az öreg Videoton 

hangfalakból, miközben Laci bácsi az ezoterikus honlapokat böngészte további 

magyarázatok után kutatva. Az öreg komolyan foglalkozik csillagászattal, illetve 

az okkultizmust sem veti meg. Számára a tudomány és paratudomány kéz a 

kézben járnak, egymás eredményeit kiegészítve. Mindez egy olyan elmének, 

ami képes befogadni a hétköznapi ember fantáziájához mérten hihetetlennek 

hangzó magyarázatokat is, további összefüggéseket föllelve a világmindenség 

megértése felé vezető rögös úton. 

 Ezúttal agytekervényeim egy minden eddiginél különösebb történet még 

különösebb magyarázatát voltak kénytelenek befogadni. Ha eddig a 

siklóernyőzés a fizika jól ismert határait tágította ki a számunkra, akkor a Sanyi 

által megvásárolt Demona hihetetlenül összekuszálta a fizika, a biokémia és a 

biomechanika eddig oly jól ismert - illetve talán csupán feltételezetten jól ismert 

- határait. Ismeretlen, ingoványos területre tévedtünk. 

- Furcsa történetet meséltél el nekem Nándi, ám az általad előadottakra talán 

mégis lehetséges egyfajta magyarázat. A kérdés egyedül az, mennyire vagy 

képes megérteni, befogadni ezt a lehetséges magyarázatot, aminek szakmai 

hátterét megtalálhatod a nemrég megjelent könyvemben. - kezdte Laci bácsi a 

magyarázatot, miközben kedvenc nápolyi szeletét majszolgattuk, amihez nem 

épp angolos módon főzött teát ittunk. A teával átitatott nápolyi szelet csodálatos 

ízvilággal örvendeztetett meg az egyszerű gasztronómia oltárán, ami így 

némileg feledtette azt a különös természettudományi, vagyis inkább para-



 
113 

 

természettudományi magyarázatot, amivel aztán időnként a torkomra akasztotta 

az édes falatokat. 

- Egyes vallások hívei hisznek és hirdetik a reinkarnációt, mint egyfajta élet 

utáni létezési állapotot, amikor is a halódó test lelke egy másik testbe vándorol. 

Nos, véleményem szerint a jelenség valóban létezik, noha egész más az oka, 

mint amiben az ezen vallások hívői hisznek. 

 A könyvem megírása előtt elég sokat kutakodtam ezen a területen és 

megalkottam a paramaginárius téridő-elméletet, amit aztán hiába publikáltam, 

valahogy senkit se igazán érdekelt, noha egészen érdekes téma. Na, mindegy! 

Majdcsak túlélem, hogy nem kapok érte Nobel-díjat. Persze nem mintha a díjjal 

együtt járó felhajtást kedvem szottyanna elviselni... Ehh, de hagyjuk is, inkább 

folytatnám a megkezdett gondolatsort. Szóval az egyes élőlények biológiai 

emlék-struktúrája a paramaginárius idősíkkal együtt - ami a Hawking-féle 

kétdimenziós idősík háromdimenziós kiterjesztése, - éppen olyan hálózatot 

alkot, ami megfelel a magasabbrendű biológiai élőlények, például az ember agyi 

őssejtcsoportjának térbeli leképezésére. Ezzel gyakorlatilag egy sajátos fraktált 

kapunk, ami különös módon hasonlatos a csillagászatban, a galaxishalmazok 

térbeli elhelyezkedésére. Persze itt most nem ez az érdekes a számunkra. Kérsz 

még teát? 

- Köszönöm! Bevallom, kicsit bonyolult nekem az okfejtésed. Azt még értem, 

hogy a galaxishalmazok térbeli elhelyezkedése hasonlít az agysejtek térbeli 

elhelyezkedésére, meg hogy mindkettő sajátos fraktált alkot. Ám miképp jön ide 

a reinkarnáció? 

- Egyszerű. Mikor valakit hipnotizálnak és az előző életéről faggatnak, akkor 

tulajdonképpen csupán a memóriájába befogadja, sajátos módon feltölti a 

korábban élt másik ember emlékeit abból a közös hálózatból, ami a 

háromdimenziós téren kívül létező, a pszichológusok számára "kollektív tudat" 

néven ismert, egyfajta "biokémiai internet", vagy "információs emlékhálózat". 

- Ez lehetséges? Létezik? 

- Természetesen! Gondold el, mitől lesz egy személyiség egyedi? Ha egy 

emberről lefaragjuk a biológiai énjét. Ha kiszedjük a személyiségéből az 

öröklött, biológiai tulajdonságait, a vágyait, az ösztöneit, akkor még mindig 

megmaradnak bizonyos dolgok, amik különálló személyiséggé teszik azt a 

személyt. Ezek az egyedi emlékek azok, amik az egyén halála után is a kollektív 

tudat részét képezik. 

- Mégis, hogyan magyarázza mindez a Sanyival történteket? 

- Sajnos van egy kis bökkenő az ügyben. Ugyanis amint a valós interneten, úgy 

a "biológiai interneten", a kollektív tudatban is képesek egyesek "kalózkodni". 

Hogy miképp lehetséges ez, az ma még rejtély, mégis a nagyon mély, 

transzcendens meditációk egy része alkalmassá teszi az arra fogékony 

személyeket, hogy eljussanak a paramaginárius idősíkban való vándorlásra, ahol 

aztán könnyen rákapcsolódhatnak a kollektív hálózatra. Innen már képesek 
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mások emlékképeiben kutakodni. Azonban ha az a másik személyiség is a tudat 

alsóbb régióiban jár, konkrétan mélyen alszik, vagy esetleg hipnózisban, esetleg 

kómában van, akkor a "kalóz" személyiség képessé válhat beköltözni a másik 

személyiség tudatalatti régióiba, emellett olykor a másik testében tudatra 

ébredni, vagyis átvenni az irányítást a másik teste felett. Sajnos ez leginkább 

csupán részlegesen sikerülhet, tudathasadást, egyfajta skizofréniát okozva. Ami 

különösen érdekessé teszi ezt a fajta költözködést, az az, hogy a paramaginárius 

idősíkon létrejött személyiségcsere független a háromdimenziós tértől, meg a 

kétdimenziós időtől. Vagyis a tudat mélyebb régióit járó személy képes lehet a 

jövőben, illetve akár a múltban élő emberek tudatába is beférkőzni, tértől, időtől 

függetlenül! 

 Röviden, gond nélkül lehetséges, hogy egy XVI. században élt buddhista 

szerzetes tudattartalma egy mai New York-i vállalkozó személyiségében 

ébredjen öntudatra. Általában egy nagyobb tapasztalattal rendelkező, teljesebb 

tudat könnyebben átveheti az irányítást a másik, lényegesen primitívebb tudat 

felett, ám olykor előfordulhat, hogy ennek a fordítottja is megtörténik. 

- Azt akarod ezzel mondani, hogy a tárgyak is képesek átvenni egy ember 

személyisége felett az irányítást? 

- Dehogyis! A tárgyak nem rendelkeznek tudattal és csupán fizikai, térbeli 

szinten rendelkeznek egyfajta emlékezettel. Hogy egy egyszerű példát is 

említsek, a geológusok a természetben fellelhető, földtani szempontból is 

érdekesebb kövek külső megjelenéséből, színéből, alakjából, kémiai 

összetételéből ugyanúgy tudnak következtetni az adott kő történetére, mint 

ahogy a történészek a különböző régi mondák, legendák összehasonlításával 

tudnak következtetni egy valószínű múltbeli történetre az adott társadalmon 

belül. Vagyis az adott kő egy nagyon alacsony, primitív szinten ugyan, ám 

mégis képes tanúbizonyságot adni régi korok történéseiről. Ez a fizikai 

emlékezet. 

- Mindezt értem. Csakhogy minden akkor romlott el, mikor Sanyi tulajdonába 

került Demona. Egy tárgy. 

- Nos, amit elmondtam, az közel sem teljes. Ugyanis a tárgyaknak is van némi 

primitív emlék-strukturális kivetülése a paramaginárius idősíkon. Vagyis a 

tárgyak primitív emlékezete is része a kollektív tudatnak, csak éppen sokkal 

alacsonyabb szinten. Ám ez a szint bizonyos esetekben nagyságrendekkel 

növelhető! Most persze nem a mesterséges intelligencia kutatásokra akarok 

kitérni, persze érdekességként meg kell említsem, hogy az MI-kutatások is 

éppen azokat a fraktálokat próbálják bizonyos értelemben lemásolni, amiket 

korábban már említettem az agy őssejtjeivel kapcsolatban. Itt mégis, valami 

egészen másról van szó. Ugyanis ha egy tárgy élőlényekhez hasonló 

tulajdonságokat mutat, vagyis esetünkben a madarakhoz hasonlóan képes 

repülni, akkor az a többi tárgyhoz képest valamivel magasabb szintet foglal el a 

kollektív tudatban. Emellett ha egy tárgyra egy jóval magasabb szinten lévő 
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tudat nagyon erős érzelmeket sugároz, pl. szeretetet, szenvedélyt, dühöt - hogy 

épp a legerősebb érzelmeket említsem - akkor az a tárgy szintén magasabb 

szintet foglalhat el a kollektív tudatban. Ha azonban a kettő együtt van, vagyis 

ha egy személyiség meghatározó emlékképei kivetülnek az adott tárgy tárgyi 

emlékezetére a kollektív tudatban, akkor elképzelhető, hogy egy nagyon erős 

emóció hatására az adott tárgy emlékképei összemosódnak az adott személy 

emlékezetével a kollektív tudat paramaginárius időtartományában. 

- Ilyen emóció lenne a halál átélésének élménye is igaz? 

- Bizony! A halál élménye a legerősebb emóció egy ember életében! Ez a valós 

térben és időben annyit jelent, hogy a meghalt személy által erős érzelmekkel 

"megszemélyesített" tárgy olykor különös dolgokra lett képes, ha egy 

transzcendens személlyel, egy aktivátorral, egyfajta "törzsi varázslóval" került 

kapcsolatba. Ekkor egy különös, szimbiózis jött létre közöttük, ami mindkét 

félre - tárgyra és személyre - egyaránt hatott. A primitív ősvallások 

bálványimádata számos legendával tud szolgálni ebben a témában. Gondolj csak 

például a vudu-babákra és vudu szertartásokra. Azokkal az emberekkel, akik 

ebben hittek, valóban különös dolgok történtek. Ezeknek mind megvan a 

jelenleg ma még csupán paratudományosnak számító magyarázatuk. 

- Vagyis végtelenül leegyszerűsítve, Szász Szandra halálakor az emlékképei 

összemosódhattak az ernyőjével, amit annak idején Demonának nevezett el. 

- Pontosan! Az ernyő felszippantotta a sportolónő személyiségvonásait annak 

halálakor. Egyfajta paramaginárius idősíkon létező Szász Szandrává olvadtak 

össze. Már csak egy erős hittel átitatott, hipnotikus, transzcendens személyiség 

kellett, aki kiváltotta a Papillonban szunnyadó Szandra erős személyiségét. 

Talán ez lehetett Sanyi szerepe az ügyben. Mintha a fiú eléggé erősen hitt volna 

az ernyőjében nem igaz? - Laci bácsi megvárta, míg bólintok. 

- Mikor aztán Sanyi barátod megvette az ernyőt, erős, a tárgyhoz fűződő 

érzelmeivel aktiválhatta a benne szunnyadó Szandra primitívvé, tárgyiassá 

torzított, érzelmeit... 

 A hazafelé vezető úton újra és újra a fejemben visszhangzottak Laci bácsi 

szavai. Azt hiszem, nagyon hasznos magyarázattal szolgált ez a nap. Talán több 

repüléssel teljesebb lehetett volna, ám a legfontosabb megtörtént, mikor Laci 

bácsi paratudományos magyarázata rávilágított a legutóbbi események hátterére. 

Csakhogy pár dolog továbbra is nyugtalanított. Sanyi viselkedése, illetve 

viselkedésének jelentős megváltozására semmi érdemleges magyarázatot nem 

kaptam. Azt ugyan értem, hogy egy transzcendens médiumra van szükség a 

tárgyba költözött lélek aktiválására. De, hogy Sanyi transzcendens médium 

lenne? Ez több mint hihetetlen! Sanyi épp a földhözragadt falusi ember tökéletes 

megtestesítője. Épp annyira érdekli az ezotéria, a misztikum, mint amennyire 

egy öszvért a holdutazás. Képtelenség, hogy Sanyi valamiféle meseszerűen 

misztikus varázsló legyen! Ám nem csak ez az egy nyugtalanító gondolat öltött 

testet bennem. A legrosszabb még csak akkor következett, mikor a saját 
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rémálmaimra gondoltam. Ezekben az álmokban bőven szerepet kapott az az 

átkozott Demona! Egész hazafelé vezető úton, hatalmas tüskeként szúrta 

oldalamat az a lelkem mérgező gondolat, hogy mi van akkor, ha nem Sanyi az a 

transzcendens médium, hanem én? Mi van akkor, ha valamiképp én állok az 

egész ügy hátterében? 

 

19. 
- Mit gondolsz Tomi? Van vaj a srác füle mögött? - kérdezte Kovács Zsolt 

alezredes nyomozótársát Várhelyi Tamás rendőrnyomozót, miután többször is 

kihallgatták N. Sándor őrizetest. 

- Az lehet, hogy Sanyi kissé agresszív fiú. Az is lehet, hogy valamiképpen köze 

van a gyilkosságokhoz ám, hogy ő legyen a gyilkos? Nem hinném alezredes úr! 

- Nyugodtan szólíts a keresztnevemen, ha magunk között vagyunk! Tehát mire 

alapozod a megállapításodat? 

- Sanyi nem egy gyilkos alkat. Az lehet, hogy összeszólalkozott a néhai 

Andrásékkal. Az is lehet, hogy agresszívan, esetleg halálosan megfenyegetett 

valakit. Csúnya dolog volt a részéről, ám beláthatóan, mindezt mindenféle 

komolyabb következmény nélkül tette. Sanyika az indulatait inkább a sportban 

vezeti le. 

- Helyben vagyunk! "Sanyika az indulatait a sportban vezeti le." Éppen ott! Az 

eredményt ismerjük; sorozatgyilkosság. Nem állíthatod, hogy a gyilkosságok 

valamiképp nem köthetők hozzá! 

- Ezt nem is állítom! Miképpen azt se, hogy bármiféle közvetlen bizonyítékunk 

lenne arra nézve, hogy ő követte volna el a gyilkosságokat! Hiszen a gyilkosság 

idején nem is járt a helyszínen! Volt, mikor épp félezer kilométerrel odébb 

repült a fehér ernyőjével, miközben az a szerencsétlenség bekövetkezett az 

almári egyenesben. 

- Arról az esetről nincs bizonyítva a gyilkosság. 

- Nincs. Ám mégis beilleszthető a sorba, hiszen a Csepeli Zoli bácsi kihallgatása 

alapján tudjuk, ekkor tűnt fel az a fehér ernyő, ami később "Halálernyő" néven 

került be a köztudatba. Természetesen a rendelkezésünkre álló információk 

alapján ekkor még a hivatalos jelentés balesetként zárja le az esetet, mégis a 

későbbi események fényében azt hiszem, ezt alaposabban át kéne gondolnunk. 

- Jogos felvetés, csak épp ezzel még távolabb kerültünk a megoldástól, hiszen 

Sanyi ekkor - több tanú által is bizonyítottan - a szlovák Donovaly fölött repült 

azzal az átkozott fehér ernyőjével. Vagyis ha be akarod illeszteni a sorba az 

almári balesetet, akkor valaki másnak kellett a gyilkosságokat elkövetnie. Egy 

olyan valakinek, akinek épp ugyanolyan siklóernyője van mint Sanyinak. Egy 

olyan valakinek, aki valamilyen oknál fogva Sanyika rosszakarója. Egy olyan 

valaki, aki szintén profi módon repül siklóernyővel. Aki akár Sanyika barátja is 

lehet, hiszen tudnia kellett a fiú minden lépéséről, hogy jó előre gondosan 
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megtervezhesse a balesetnek álcázott gyilkosságokat. Azokat a gyilkosságokat, 

amik sorából a legutóbbi gyilkosság kakukktojásként lógott ki, hiszen a 

műhelyfőnök megölését a gyilkos meg se próbálta balesetként beállítani. 

- Gyaníthatóan az elkövetőnek ezúttal spontán kellett cselekednie. Nem maradt 

ideje a gondos tervezésre. 

- Pontosan! Ha megpróbáljuk megfesteni az elkövető személyiségét, akkor egy 

régebbi esemény miatti gyilkos bosszúvágytól fűtött, mégis racionálisan, hideg 

fejjel gondolkodó profi személyisége bontakozik ki. Ez a személy tapasztalt 

siklóernyős, aki az átlagos sportolóknál jobban ismeri a meteorológiát, hiszen 

többször is sikeresen kihasználta az időjárás adta lehetőségeket mikor gyilkolni 

kezdett, meg mikor álcázni kellett a gyilkosságokat. A meteorológia mellett 

helyzetfelismerésből is jelesre vizsgázott, mikor a többi siklóernyőst megelőzve 

hozta ki az adott időjárási helyzetekből a legtöbbet. 

- Vagyis egy bosszúszomjas, profi, tapasztalt siklóernyős sportolót keresünk, 

akinek az egekben van az IQ-ja. 

- Nagyjából igen. Emellett látva a legutóbb rögtönzött gyilkosságát, illetve Sanyi 

ernyőjének az eltűnését, azt gondolom, hogy az illető valamiért Sanyi ernyőjét 

akarta használni a továbbiakban. Olyannyira, hogy még a lebukást is 

megkockáztatta, csak megszerezhesse azt az ernyőt. Azt hiszem, akinél 

megtaláljuk Sanyi ernyőjét, feltehetően az lesz a gyilkos. 

- Ez esetben egy legendás hófehér siklóernyőt keresünk, aminek az alsó felére 

egy vörös "Demona" felirat van pingálva. - eresztett meg egy keserédes mosolyt 

Várhelyi Tamás nyomozó. 

- Nagyjából ez a helyzet... - ekkor az alezredes asztalán felberregett egy régi, 

vonalas telefon. 

- Igen? 

- A fővárosi rendőr főkapitányságról keresik, alezredes úr! - hallatszott a 

titkárnő hangja. - bekapcsoljam a hívást? 

 

 Dr Kovács Zsolt rendőr alezredes százhatvannal száguldott az M3-as 

autósztrádán, a Skoda Superb típusú szolgálati személygépkocsiján. Jó oka volt 

a száguldásra, hiszen a telefonbeszélgetésből egy érdekes fejleményt emlegettek 

a fővárosiak a legutóbbi gyilkosság ügyében. 

- Természetesen nem ez a piszlicsári eset izgathatja a fővárosiakat. - tűnődött az 

alezredes. - Valószínűleg a közelgő választások miatt bolydult fel a "méhkas" - 

ahogy magában nevezte azt a szervezett fejetlenséget, ami a BRFK osztályain 

uralkodott, legfőképp az országos választások időszakában. Nyílt titok volt, 

hogy az emberek nem a pártokat, azon belül a pártok vezetőit választották meg, 

hanem a mögöttük megbúvó, - Rejtő Jenő szavaival élve "címeres 

gazembereket" - akik a háttérből irányítják az ország gazdasági és - a vezető 

politikusokon keresztül - politikai életét. Az átlagpolgár teljesen mindegy, hogy 

baloldali, esetleg jobboldali beállítottságú. A háttérből mindenképp ugyanazok a 
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köpönyegforgató gazdasági érdekek juttatják érvényre a saját elképzeléseiket, az 

általuk "futtatott" politikusokon keresztül. Ezen politikusok egészen egyszerűen 

csupán arra hajtanak, hogy minél tovább hivatalban maradhassanak, hiszen 

életük a hatalom minden formája, meg annak megtartása. Természetesen nem 

utolsósorban az is fontos nekik, hogy a hivatali idejük alatt a feneketlen 

zsebecskéjük minél jobban meg legyen tömve - amire nagy szükségük is van, - 

hiszen a pártjukhoz és személyes kampányukhoz rengeteg pénz szükségeltetik. 

Olyanok ők, mint egy jól reklámozott termék. Minél többet feccölnek a saját 

reklámjukba, annál többet érnek a választópolgárok, meg a háttérben húzódó 

gazdasági csoportosulások szemében. Ezek a gazdasági érdekek aztán a politika 

lóversenypályáján megteszik tétjeiket az általuk favorizált befutóra. Innentől 

kezdve azonban édesmindegy, hogy melyik párt befutó politikusa győz a 

választásokon, a gazdaságilag pénzbe kerülő államilag finanszírozott ágazatok, 

mint a közoktatás, az egészségügy jövője továbbra is deficites marad és még a 

bele pumpált icipici pénzt is nagyon megnézik, miképp használják fel. Emiatt 

aztán azt hiszik jogukban áll beleszólni szakmai ügyekbe is, mintha a politikusi 

szakma lefedné a valódi tudományok területeit. Szerencsére a rend védelme már 

más lapra tartozik, hiszen a korábbi évek bűnözéshulláma, maffia leszámolásai - 

mint az Aranykéz utcai robbantás esete - miatt háttérben húzódó, a magyar 

gazdaságot és politikát a háttérből irányító fejesek totális biztonságérzete 

egyszeriben megingott. Rájöttek, hogy szükséges védeni az általuk irányított 

rendszert. Hirtelen fontossá vált a rend védelmének fejlesztése, ha legalább a 

közemberek számára nem is, de legalább a hatalmasságok számára élhető, 

biztonságos rendszer fenntartása. A rendőrség fejlesztése megindult, hogy 

visszaszorítsa a hatalmasok számára káros bűnözést, a kis halakra koncentrálva 

erejüket, hogy a fizetőképes nagyok a háttérben továbbra is illegális 

módszerekkel halászhassanak a zavarosban. Tehették, hiszen a bürokrácia, mint 

intézmény ugyancsak virágzott az élet minden területén, így a rendőrségi 

berkeken belül is. A hivatali semmittevő, papírgyártó, talpnyalók természetesen 

minden változástól zsigerből irtóztak, ugyanis az veszélyeztette a kikönyökölt 

pozíciójukból adódó kényelmes és biztonságos életüket. Ilyenkor aztán a "büro", 

az irodista állomány osztályvezetőstől, titkárnőstől remegett, mint a kocsonya, 

hogy belekapaszkodhasson mindenkibe, aki képes volt valami megnyugtató 

információval szolgálni. Az is elégnek bizonyult számukra, ha egy média által 

felkapott ügy sikeres felgöngyölítését jelenthették, mintegy bizonyítva saját 

fontosságukat. Ezúttal a "Halálernyő-sztori" kecsegtetett ilyen 

médiavisszhanggal, ami az ügy megoldási sebességétől függően ásta alá, vagy 

emelte ki a pocsolyából a magyar rendőrség különösen megtépázott hírnevét. 

 Az alezredes gondolataiba merülve száguldott a belső sávban, a külső 

sávban cammogó kamionokat mellőzgetve. Rövidesen maga mögött hagyta a 

konvojt, ezért visszatért a saját sávjába. Épp a hatvani lehajtót mellőzte el, mikor 

egy újabb kamion tűnt fel előtte. A kamion tulajdonképpen egy Shell-feliratú, 
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böhöm nagy, hegynyi tartálykocsiként torlaszolta el az utat. Zsolt, az ütközést 

elkerülendő, ijedten vágta be a féket, hiszen a tartálykocsi közvetlen előtte 

hajtott fel az autópályára. Mikor aztán épp a vontatmány mögött pár méterrel 

sikerült felvennie a tartálykocsi lomha tempóját, rávillantott a fényszóróval párat 

a kamionsofőrre. Az - szemtelen módon - a teherautó kürtjével feleselt vissza. 

Párszor még elbődült a légkürt, megriasztva a közelben autózókat, jócskán 

magához vonzva Dr Kovács Zsolt figyelmét, aki azonnal visszasorolt a belső 

sávba, hogy végre megelőzhesse a kamiont. A manőver ezúttal különösen 

veszélyessé vált, hiszen a kamionra koncentrálva nem vette észre a felülről, 

egyenesen az autópályára spirálozó fehér ernyőt, a közepén tűzvörösen lüktető, 

kivehetetlen felirattal. 

 

 A baleset helyszínére kiérkező Várhelyi Tamás nyomozót szörnyű 

balsejtelmek kínozták. Eddig ugyan nem mondtak neki semmi használható 

információt, hogy miért épp őt riasztották a közlekedésieken kívül, mégis tartott 

tőle, a baleset összefüggésben lehet a főnökével, aki nemrég indult el hivatalos 

ügyben a fővárosba. Tamás megkereste a katasztrófavédelmisek vezetőjét, aki 

egy ismerősnek tűnő, felismerhetetlenségig összegyűrődött, sötét színű 

személykocsi roncsainál tevékenykedett, amit egy tartálykocsi vontatmányának 

a kerekei zúztak pozdorjává. A tartálykocsi bicskába csuklott a fékezéstől, a 

vontatmány félig elszabadulva csúszott egy jó darabig az úton, amit végül az alá 

beékelődött személykocsi fékezett le. A kocsi annyira összeroncsolódott, hogy a 

sofőrt a vezetőülésből úgy kellett kihámozniuk a katasztrófavédelmiseknek, 

mindenféle benzinmotoros fémfűrész, meg vágóolló segítségével. A balesetet 

szenvedett sofőr állapotát a kiérkező rohammentőben próbálták stabilizálni. A 

karján és fején megsérült, tudatánál lévő kamionsofőr, épp ijedten magyarázott 

valamit a közlekedésieknek. Tamás először a katasztrófavédelmisek vezetőjével 

beszélt. 

- Mi történt itt? - tudakolta a nyomozó. 

- Egy nagy sebességgel előző Skoda Superb hivatali személyautó, eddig 

tisztázatlan okokból, oldalról nekirohant ennek a tartálykocsinak. - intett fejjel a 

katasztrófavédelmis a tartálykocsi felé. - A Skoda a tartálykocsi vontatmánya alá 

ékelődött, közvetlenül a kerekek alá, ami miatt a sofőr elvesztette uralmát a 

kocsiszerelvény fölött. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a kerék alá 

gyűrődött Skoda lefékezte annyira a vontatmányt, hogy a gázolaj tartálya nem 

sérült meg. Azonban a roncs biztonságos eltakarítása így is komoly feladatot ró 

ránk. 

- Mi lett a kocsi sofőrével? 

- Nagyon rossz állapotban találtunk rá. Nem valószínű, hogy túléli a balesetet. 

Őszintén szólva azon is csodálkozom, hogy még él. - biccentett fejével a 

rohamkocsi felé, ahonnan elfúló sikoltások riogatták a jobb érzésű emberek 

együttérző lelkét. 
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 A nyomozó kisvártatva a rohammentőnél álldogált, a mentőstisztre várva. 

Már tudta, hogy a balesetet okozó Skoda a főnöke hivatali autója volt, mert 

mikor megnézte a roncsot, láthatta annak rendszámtábláját. Semmi kétség. Dr 

Kovács Zsolt alezredes úr - a főnöke - rövidesen szolgálatteljesítés közben fog 

elhunyni. 

- Ön Várhelyi Tamás nyomozó? - lépett ki a mentőből fáradtan, egy gyűrött, 

vérfoltos fehér ruhát viselő pocakos, középkorú ember, aki erősen izzadt. 

- Igen, én vagyok. Milyen állapotban van az alezredes úr? 

- A halálán van. Nem hiszem, hogy megéli a kórházba szállítást. Most épp azon 

dolgozunk, hogy szállítható állapotba hozzuk, azonban már most jól látszik, 

hogy erre esélyünk sincs. Teljesen szétroncsolódott az alteste, valamint egy 

roncsdarab átszúrta a mellkasát. Légmelle van és több létfontosságú szerve is 

jelentősen károsodott, komoly belső vérzéseket okozva. Egyre csak önt 

szólongatja. Valamit el szeretne önnek mondani. 

- Most beülhetek hozzá? - intett Tamás a rohamkocsi felé. 

- Azt hiszem, nem lenne szabályszerű, de az alezredesének már úgyis mindegy, 

ezért annyit még megtehetünk utolsó kívánságként. 

 

- Jó napot, alezredes úr! - nyögött fel a nyomozó, mikor belépett a bélsártól, 

hányadéktól és vértől bűzös, pokolmeleg rohamkocsi belsejébe. Egyetlen ápoló 

maradt vele, aki mindent elkövetett, hogy életben tartsa az előtte fekvő, vértől és 

zúzódásoktól pirosló emberi roncsot, aki valaha fess rendőr alezredesként 

szolgált. Mikor Tamás ránézett Zsolt testére, erősen szédülni kezdett. A 

légpárnás rögzítésben heverő test alsó részén, több helyen természetellenes 

fodrot vetett a takaró. Sajnos a felsőtest se járt jobban. Vér, zúzódások 

mindenütt és a mellkasból egy hatalmas fémszilánk állt ki. A kékfoltokkal 

tarkított, véres arc lassan a hang felé fordult. 

- Ta... más... 

- Mi történt uram? 

- A ha..lál ...nyő.. a ...ál...nyő... - nyökögi, suttogja alig érthetően az elgyötört 

arc. 

- a halálernyő? 

- I...gen. Itt... volt. 

- Látta? Itt? De hogyan? - lepődött meg főnökén a nyomozó. 

- Elém... szá... szállt... 

- Ön elé? Az autópályára? 

- I.. igen. Félre ... a kormányt. 

- Félrerántotta a kormányt? Egyenesen a kamion alá? - az elkínzott arcon 

fájdalmas grimasz jelent meg. 

- ...Igen... Po.. ont.. elém szá..állt. A pi...óta.. hhh...- kerekedett el az alezredes 

szeme az erőlködéstől.  

- A pilóta? Mi van a pilótával? - hajolt még közelebb főnöke szájához Tamás. 
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- Nem... volt. 

- Nem volt? Úgy érti senki se vezette a siklóernyőt? 

- I..gen.. 

 

 Tamás elgondolkodva ült néhai főnöke teteme fölött. Dr Kovács Zsolt 

rendőr alezredest épp fekete zsákba kezdték csomagolni. Ekkor Tamás kiszállt, 

hogy a mentősök befejezhessék a munkájukat. Lassan, bandukolva átment a 

szemközt álló másik mentőautó felé, hogy kikérdezhesse a tartálykocsi sofőrét. 

Az ember zavartan nézett rá. 

- Hogy van a kocsi sofőrje? - kérdezte kissé ködös tekintettel. 

- Meghalt. - közölte Tamás a száraz tényt. A kamionos szeme elkerekedett, válla 

összeroskadt. Láthatóan még félig sokkos állapotban volt. Nem csoda, az ilyen 

események még a kötélidegzettel rendelkezőket is nagyon megviselték volna. 

- Nem tehetek róla.. Egyszerűen alám jött... - motyogta. - Nem az én hibám. 

Nem az én hibám... 

- Senki se hibáztatja, nyugodjon meg! Az én dolgom itt egyedül az, hogy 

megtudjam, mi történt pontosan. - szólt rá keményen a sofőrre a nyomozó. - 

Nézzen rám! Így jó. Szóval mi történt? 

 

 Később az irodájában Tamás elgondolkodott a történteken, mégis folyton 

zsákutcába jutott és semmi használhatót se tudott összeszedni. Az események 

megmagyarázhatatlan irányt vettek. A legkülönösebb, hogy a tartálykocsi 

sofőrje és még a mögöttük jövő autók sofőrei se láttak semmiféle fehér ernyőt az 

autópályára leszállni. Zsolt bizonyára hagymázas önkívületben álmodhatta 

mindezt a halála előtt. Így azonban adott a kérdés. Egy profi autóvezetőnek 

számító, fegyelmezett rendőr, hogy tudott egy szabályosan közlekedő kamion 

alá hajtani? 

- No, jó, zavaróan, talán veszélyesen hajtott fel az a tartálykocsi az autópályára, 

ám a szemtanúk szerint nem ő tért át a másik sávba, hanem a főnöke. A 

Skodával veszett tempóban közlekedett az alezredes úr. Ez világos. Ám akkor 

hátulról kellett volna belerongyolnia a tartálykocsiba. Nem így történt. Ezt több 

szemtanú is egybehangzóan állította. - vélekedett magában Tamás. Senki se látta 

azt az ernyőt Zsolton kívül. Mégis lennie kellett valaminek, ami megzavarhatta 

az egyébként biztoskezű, profi sofőrt, aki a rendőrségnél korábban, 

rendőrtisztként különleges autós kiképzést is kapott. Ezt egy fényszóró-

villogásra reagáló kamion légkürtje biztosan nem tehette meg. Itt valami nagyon 

nincs rendben! Egy főrendőrnek nem kellene így meghalnia. Ezzel Tamás 

realista gondolatvilágába észrevétlenül belopakodott a számára ismeretlen, 

ezotériát és mágiát se nélkülöző paratudományoktól átitatott világtól való 

racionális elme zsigeri félelme. 
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20. 
 Aznap későn ébredtem. Apa bizonyára hajnal óta kint dolgozott a 

kaptáraknál, míg én húztam a lóbőrt. Rendes tőle, hogy ezúttal hagyott aludni. 

Büszke volt rám. Büszke arra, hogy a fiából micsoda sportember lett. Időnként 

nem győztem szabadkozni a kocsmahaverjai előtt, hiszen ezt a siklóernyőzős 

dolgot nem igazán tartom olyan nagy dolognak. Talán kissé egzotikus sportág, 

talán kicsit extrém is, mégis azt kell látnom, hogy semmivel se veszélyesebb, 

mint bármelyik másik sport. Természetesen a siklóernyőzésnek is megvannak a 

maga veszélyei, mégis szó sincs adrenalinvadászatról, noha az utóbbi idők 

katasztrofális eseményei mindannyiunk kedélyállapotát alaposan felborzolták. A 

legjobban Szabinát viselték meg az események. Az ő csapatában történtek a 

halálesetek, az ő barátai fekszenek a temetőben, nem is beszélve a saját 

életveszélyes kalandjáról. Ha ehhez hozzávesszük a barátja erőszakossá válását, 

akit immár gyilkossággal is gyanúsítanak, nem csoda, ha szegény lány teljesen 

kiborult. 

 Szabinát napok óta nem láttam, már kezdtem aggódni miatta, ezért a 

munkába és a sportba temetkeztem. Az egri reptéren belevágtam a hátimotoros 

átképzésembe, ami egyáltalán nem ment zökkenőmentesen. Nemrég zajlottak le 

az első motoros földi ernyőkezelési gyakorlatok, amiknek a hatását már másnap 

tapasztaltam, midőn reggel ki szerettem volna kelni az ágyból, ám izomláztól 

sajgó izmaim mereven, fájdalmasan csikorogva engedelmeskedtek. Persze nem 

csodálkoztam a dolgon. Az első gyakorlatok ugyan hasonlóak voltak a sima 

siklóernyős alapképzés földi ernyőkezelési gyakorlataihoz, vagyis kupoláztam - 

azaz az ernyőszárnyat próbáltam a fejem fölött tartani, - ami a biztonságos 

siklóernyős start alfája és omegája. Ezúttal azonban, a nyugodt repülést biztosító 

hátimotoros felső bekötés miatt minden egészen másképp működött, így jóval 

többet kínlódtam az Octane-al, mint hittem. Eddig mindig olyan kezesbárány 

volt Fedémesen, kupolázás közben. A fékek mellett a kezemben lévő gázkar is 

csak tovább bonyolította a dolgokat. Mégis, hogy lehet ennyi mindenre figyelni 

egyszerre? Ezt az egészet aztán csak tovább nehezítette a hátamon lévő - 

egyelőre még álló - motor, aminek több mint huszonöt kilós súlya extrém 

módon nyomta a vállam, folyton lecövekelve engem, mikor épp mozdulni 

szerettem volna. 

- Ennél több kakaót kell beletenni a mozdulataidba, Nándi! Mi lesz veled, ha 

majd kifordulsz startirányba, és futnod kell a hátadon kerregő motorral? Ezzel a 

lajhármozgással ott halsz meg oxigénhiányban! - hallottam az oktatómtól, a 

pozitívnak szánt építő kritikát. Bevallom, ettől a szövegtől teljesen 

felvillanyozódtam, ezért éreztem, ezúttal úgy fogok futni, mint egy konnektorba 

dugott villanyrezsó. 

 A következő alkalom se bizonyult egyszerűbbnek, ugyanis akkor meg 

még a szél se lengedezett. Ennek aztán elég egyszerű következményei lettek a 
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meggyötört izomzatomra nézve, ugyanis az oktatóm által végighajszolt legalább 

harminc belefutós startpróba után, a nap végére már jártányi erőm se maradt. 

Jobbára csak hevertem a fűben mozdulatlanul, sajgó végtagokkal, épp mint a 

fentebb említett villanyrezsó. Már épp feladni készültem hátimotoros álmaim, 

mikor estére elkezdett egy határozott irányú, nyugodt szél lengedezni. Az 

oktatóm ekkor felsegítette a felső bekötés alumínium banánkarjától kékfoltos 

vállaimra a motort. Ezúttal rádiót és fülhallgatóval rendelkező motoros sisakot is 

adott a buksimra. Kérdőn néztem rá, ő azonban csendben tovább rendezgette a 

hátam mögé kiterített ernyőt. Nem szólt semmit, nem is szólhatott, hiszen a 

fülemen rajta figyelt a füles. Csendben roskadoztam tovább a motor ólomnehéz 

súlya alatt. Végül arra eszméltem, hogy a hátamon lévő motor életre kelt. 

- Berántotta ez az átokfajzat! - méltatlankodtam nagy kínlódva, de aztán 

figyelnem kellett, mert a fülhallgatóban felhangzottak az oktatóm zengzetes 

instrukciói a startot illetően. Ezután minden olyan gyorsan zajlott. Ahogy 

tanultam, előredőlve bemelegítettem a motort, amitől sajgó lábizmaim nyüszítve 

szűköltek, mégis kitartottak. Azután a kezembe kerültek az ernyő fékei és 

hevederei. Az oktatóm eltávolodott tőlem vagy húsz méterre, majd kézjelekkel 

mutogatta, hogy startolhatok, indulás, nyomás, gyerünk már, futás, no! Egy 

utolsó ellenőrzés, miközben a motor rázkódó alapjáratától a fogaim is vacogtak 

a kora esti harmincöt fokos hőségben. 

 Jómunkásember módra, kínlódva izzadtam a napon, ám végül nagy 

nehezen erőt vettem magamon, majd beletettem a startba mindent, amit csak 

apai és anyai ágon örökölhettem. A hatás azonnal érződött, hiszen az enyhe 

szélbe belefutva a hátam mögül felröppenő ernyő hamar a fejem fölé került. 

Gázt adtam, majd mire teljesen felpörgött a hátam mögött recsegő motor, 

addigra elengedtem az ernyő felhúzásához használt hevedereket, azután a 

fékekkel aprókat korrigálva a fejem fölött tartott ernyőt egészen startsebességig 

gyorsítottam. Ekkor már csak a lábaimat kellett kapkodni, mert a motor súlyát az 

ernyő egészen leemelte hátamról. Végeredményben csupán pár lépést kellett a 

motor tömegét cipelve loholnom, mert a start többi részét megoldotta az ernyő 

emelőereje, a tolás erejét, meg a motor biztosította. Innentől egy-két lépésen 

belül eljött az a varázslatos pillanat, mikor végre a levegőbe emelkedtem. 

Ezúttal nem a domb, vagy hegy lejtőjét használtam a talajtól való elszakadásra, 

míg emelkedésre nem a szél- és hőenergiát, hanem a hátimotorom erejét 

vetettem be. Csodálatos pillanat volt. Egy teljesen önálló repülőgépnek éreztem 

magam, ami képes süllyedni, emelkedni, jobbra, balra repülni. A motorommal 

enyhén balra húztam. Ezt elsőre nem értettem, ám aztán rájöttem, hogy ez az a 

bizonyos precessziós hatás, amit az oktatóm a motor, meg légcsavar állandó 

forgatónyomatékával magyarázott. Ekkor eszembe jutott a megoldás is. 

Lenyúltam, megragadtam a motorprecessziót kiküszöbölő féloldalas 

diagonálhevedert, majd meghúztam az automata csatot. Az elfordító hatás 

szépen lassan megszűnt. Ezután nyílegyenesen repültem tovább a szőlők fölött. 
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Egy balos fordulóval visszakanyarodtam a reptér fölé. Nagyjából ötven, száz 

méteres magasságban repültem, tartva ezt a szintet, majd besoroltam egy 

iskolakörre a reptér fölé. Még két balos forduló után behelyezkedtem a 

leszálláshoz, miközben még nem ültem ki a beülőből. Néhány nyolcasozó 

fordulózás után, alacsony magasságban, szinten repülve futottam be a reptér elé. 

Itt tovább csökkentve a magasságot, óvatosan süllyedtem tovább nagyjából 

másfél méterig. A kifutó fölött olyan ötven méteren keresztül tartottam ezt a 

magasságot, majd ismét gázt adtam, hogy egy újabb iskolakör megkezdéséhez 

némi magasságot gyűjtsek. 

 Épp a negyedik iskolakör felénél jártam, mikor elkezdett köhögni, fulladni 

a motor, majd leállt. Megijedtem, miközben azt az egyet azért érzékeltem, hogy 

a jobb fékfogantyúval a kezemben lévő gázkar felső csücske hozzádörzsölődött 

a hevederhez. A motor leállítógombja épp itt volt. 

- Szóval ezért állt le a motorom! - nyugtáztam csalódottan ügyetlenségemet. 

Természetesen nem lehettem biztos ebben a gyors diagnosztikában, ám többre 

nem akadt időm, hiszen még két forduló, aztán már jött is a reptér füves talaja. 

Ezúttal az álló légcsavarú, nagy súlyú és légellenállású motor miatt sokkal 

gyorsabban süllyedtem, mint vártam. Így történhetett, hogy a két utolsó forduló 

sokkal sutábbra sikeredett, aminek következményeként a túl gyorsan süllyedő 

ernyő miatt, hirtelen hatalmas mozgási energiával kellett számolnom. Szinte 

száguldottunk földközelben a felső határán terhelt ernyővel, mikor ijedtemben 

túl gyorsan rántottam le a fékeket. Nem túl jól alakult ez a kilebegtetés. Az 

ernyő felkapott, amitől nagyon megijedtem. Ekkor még szerencsére meg tudtam 

állni, hogy továbbra is lent tartsam a fékeket, ami jórészt Laci bácsi nevelési 

módszerének köszönhető. Sajnos a megemelkedő, sebességét vesztett ernyő 

keményen a földhöz teremtett, amire egy jókora fájdalomnyilallás válaszolt a 

jobb bokám felől. Még két-három lépést lépnem kellett a fájós bokámmal, mire 

végre meg tudtam állni. Az ernyőt ezúttal nem kifordulva, velem szemben, a 

kilépőjére omlasztottam, hanem inkább megálltam egy helyben, majd hagytam, 

hogy az ernyő a belépőélére "pofára essen". Nem túl szép módszer, mégis 

ezúttal csupán erre voltam képes. 

 Miután lecsatoltam az ernyőt, majd küszködve a fájós bokámmal, 

leengedtem a motort a hátamról a földre. Itt alaposan megvizsgáltam a 

szerkezetet. Nem találtam semmi hibára utaló jelet, ezért megpróbáltam 

berántani a még meleg motort. Első pöccintésre, hiba nélkül beröffent. Ez azt 

jelenti, mostantól egyértelműen eszembe kellett vésnem, hogy a gázkart tartó 

kezemet soha többé ne tartsam az ernyő hevederének a közelében! Sajnos a 

tanulópénzt a sajgó, kissé bedagadt bokámmal fizettem meg, amit este 

borogatnom kellett. 

 A reggeli után újra befásliztam még mindig sajgó lábamat, majd kávéval a 

kezemben letelepedtem a tévé elé. Mindenem megsínylette az első hátimotoros 

repülésemet, ám végre azt tettem, amiről mindig is álmodoztam. 
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Hátimotorommal és ernyőmmel egy igazi repülőgépet - a világ legkisebb 

repülőgépét - vezető pilótává váltam. Igazán tetszett ez a gondolat, így örömmel 

húztam meg a forró kávét, ami veszettül égette a torkomat. Boldog 

semmittevéssel nyújtóztam el kedvenc fotelomban, mikor csöngettek. 

Méltatlankodó nyögések közepette bicegtem ki a folyosóra, majd nyitottam a 

bejárati ajtót. A jövevény láttán megremegett kezemben a kávé. Vörösre dagadt, 

kisírt szemekkel, Szabina állt ott. Megdobbant a szívem. 

- Gyere be! - invitáltam a tőlem telhető legkedvesebb hangon, ami a történtek és 

a sajgó bokám után csupán valamiféle rekedt krákogásnak hatott. Szabinát 

természetesen nem téveszthettem meg, bármennyire is palléroztam a bicegésem. 

- Mi történt veled? 

- Ülj le, rögtön elmesélem. Kérsz kávét? 

- Igen, kérek. - foglalt helyet a lány. Kimentem a maradék kávéért. Épp 

kellemesen forró volt. Kitöltöttem a legszebb kávéspoharunkba, majd két 

kockacukrot pottyantottam bele, némi tejjel. Noha Szabina egy cukorral issza a 

kávét, mégis úgy véltem, ezúttal biztosan jól fog esni neki, ha édesebb a nedű. 

Kevés tejszínhabot, meg csipetnyi fahéjat is kapott a kávé. Elégedetten bicegtem 

be hozzá. 

- A legutóbb azt gondoltam, nem látlak többé. Mi történt? - tudakoltam tőle, 

miután letettem a forró italt az asztalra. 

- Gondolkodtam. Te mindig olyan kedves voltál velem. Még ha bántott is a 

legutóbbi kijelentésed Sanyiról, be kellett látnom, hogy igazat beszéltél, csupán 

időre volt szükségem, hogy megemészthessem. Most itt vagyok, úgy döntöttem 

végleg lezárom a múltat, amihez Sanyi is hozzátartozik. 

- Úgy érted velem képzeled el a továbbiakat? 

- Egyáltalán nincs kizárva. Azonban a történtek fényében ugye megérted, hogy 

nekem még idő kell, egy új kapcsolathoz? 

- Megértem, persze. De addig is kérdezhetek valamit? 

- Igen. - húzódott hozzám kicsit közelebb a kanapén a lány. Ettől hevesebben 

kezdett lüktetni a szívem és egyre erősödő nyomást kezdtem érezni a 

gyomromban. 

- Akkor felteszem jó? - mosolyodtam el kedvesen. Szándékosan húztam az időt. 

- Jó. - érezte, valami fontosat akarok mondani. 

- De ugye nem bújsz ki a kérdés alól? 

- Nem. Mondd már, hogy mit akarsz kérdezni! - kezdte elveszíteni a türelmét. 

- Jó... de tényleg válaszolni fogsz? 

- Nándi! 

- Jó-jó! Akkor felteszem oké? 

- Mondd már! - vágta hozzám pajkosan-mérgesen az egyik díszpárnát a lány, 

mire én elkaptam a derekát, majd jól megcsikiztem. Nevetve gabalyodtunk 

egymásba. A helyzet félreérthetetlenné vált. Megpusziltam a füle tövét, majd az 

állát, aztán elcsattant egy csók. Hosszasan egymás szemébe néztünk. Mohón 
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ittuk egymás közelségét, Szabinán mégis erőt vett a tipikus női kíváncsiság. - 

Most már igazán feltehetnéd azt a kérdést! Nem illik egy lány kíváncsiságát 

kielégületlenül hagyni! 

- Csak a kíváncsiságát? - vontam fel ártatlan képpel a szemöldököm. 

- Jaj, olyan vaagy! - kuncogta Szabina. 

- Milyen? - tudakoltam ártatlanul. 

- Jaj, kérdezz már! - próbált mérges lenni Szabina, természetesen sikertelenül. 

Szemei vidáman pihentek meg a tekintetemben. 

- Rendben van. De tényleg feltehetem a kérdést? 

- Nándi! Ez most már tényleg nem vicces! 

- Oké. akkor felteszem jó? 

- Jóó! 

- Éhes vagy? Ettél ma már? - érdeklődtem ártatlan képpel. 

- Ennyi?? Ez lett volna a nagy kérdés? 

- Igen. - válaszoltam röviden. Ekkor a legnagyobb félelmemet beigazolandó 

módon, a kanapé másik végén egy életveszélyes tűzhányó készült kitörni. 

 

 Úgy döntöttünk, paprikás krumplit főzőcskézünk. Eredetileg egyedül 

szándékoztam megcsinálni, de Szabina mindenképp segíteni akart. Gondoltam, 

miért is ne? Minek hősködni a főzőtudományommal - ami elég gyenge lábakon 

áll - ha ilyen profi - és szemrevaló - segítségem van? Amióta Zsuzska már nem 

járt hozzánk, a főzésből is ki kellett vennem a részem. Sajnos ez a koszt 

minőségén is meglátszott... 

- Ez a kés egyenesen vacak! Miért ezt használjátok? - morgolódott Szabina, 

mikor össze akarta vágni a hagymát a konyhapulton hagyott késsel. 

- Mert... Csak! Majd megélezem. Addig is vegyél ki a fiókból egy másikat! Ott 

találod a felső fiókban, középtájt. - Szabina kihúzta a fiókot, aztán felsikoltott. 

- Mi baj? - néztem rá fél szemmel. 

- Ez.. Ez a kés... Hogy került ez hozzátok? - húzott elő merev mozdulattal egy 

jókora, számomra ismeretlen konyhakést. A mi készletünkhöz képest ez a kés 

valóban kiváló állapotnak örvendett. 

- Nem is tudom. - néztem meglepődve a kést. - Nem ismerős.. 

- Hát persze, hogy nem! Ez a mi késünk. Már napok óta keresem, ugyanis eltűnt. 

Mégis, hogy került ez hozzátok? 

- Jó kérdés. - válaszoltam megütközve, zavartan. Ekkor ismét csöngettek. 

 Mikor kinyitottam az ajtót, a nap folyamán immár másodszorra 

gyökerezett a földbe a lábam. Sanyi állt az ajtó előtt. Arcán ugyanaz a kaján 

kalózvigyor, mint mikor utoljára láttam őt. Nem tetszett a képe. 

- Hát te? 

- Hát én! Így fogadod a legrégebbi barátodat? Esetleg egy "szia haver"? 

- Bocs! Szia, haver! Így jobb? 

- Igen, jobb. Bemehetek? 
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- Persze... - álltam félre az útból. - És a rendőrség? A letartóztatásod? 

- Kiengedtek. Bizonyíték hiányában nem tarthattak bent tovább... - ekkor Sanyi 

meglátta Szabinát a konyhában. Azonnal előtört belőle a rosszabbik énje - 

Hínnye! Hát a baránnőm mit kerös nálad-e? Úllabban ő főz rátok? A gatyótok is 

ő mossa, mi? Mi?? - ordította felém. 

- Sanyi nyugodj meg, nem az van, amit gondolsz. Ő csupán átjött, mert éhes volt 

és az elvesztésed miatt vigaszt keresett. 

- Vigajszt mi? Nállad! Osztán megvigasztottad ö mán? - köpte felém kemény 

szavait. - Ölloptad az ernőkémet, oszt mocstakommán a baránnőmet is öl akarod 

lopnyi? Ha? 

- Nyugodj már meg! Inkább örülnél, hogy látod a régi barátaidat! - szólt rá 

Szabina. 

- Baránnyaimat he? Az ögyik mögcsal a májsikkal. A májsik pedig kést döföl 

bölém! Szép kis baránnyok! - förmedt ránk Sanyi. Szabina a kés szóra egészen 

megmerevedett. 

- Nyugodj már meg, Sanyi! Szabina már régen szakított veled. 

- Szakíjjott? Én osztán nem vettöm észre! - nézett vádlón Szabina ijedt 

szemeibe. 

- Te pödig kedvös "baránnyom" - fordult felém keresetlen szavaival - Osztán jól 

megforgattad a kést a hátamban, mikor ellopikáttad az ernőmet, hogy aztat a 

gazságokat elkövessed, ami miatt osztán öngem csuktak le! 

- Nem értem, miről beszélsz! - most már én is kezdtem egészen dühbe gurulni. 

Mit akar ez? Rám akarja kenni a mocskos gyilkosságait, amit azzal a démoni 

ernyőjével vitt véghez? 

- Nöm-e? Osztán hol máshol van az ernőm, "kedvös" baránnyom? - gúnyolódott. 

- Nálam ugyan nincs! 

- Bizonyícssad csak be! Nem fog mönni, mört én osztán tudom, hogy követted 

el a gyilokságokat, mert oszt az a műhelyfőnök is tenmiattad murgelt meg 

Pestön. Te gyilokoztad le, osztán ellopikáltad a műhelyből az ernőkét. Mindezt 

aztán, miután megjavíjtották az ernőt. Mikor osztán híjjtak hogy kész az ernő, 

még télleg ottan vót a motyó. Mi másnap mettünk az ernyőért, dejszen akkorra 

már nem vót meg, mert te iccaka ellopkottad. 

- Ne már Sanyi! Azért mentem fel éjszaka Pestre, hogy ellopjam az ernyődet, 

majd hazakocsikáztam? Ezt még te se gondolhatod komolyan! - hüledeztem. 

- Osztán mégis így vót! Oszt, miután ettűnt az ernő, a következő iccaka 

visszamöntél, hogy aztat a szeröncsétlent meggyilokálhasd, hogy engöm 

gyanusíccsanak a zsaruk! - vádaskodott tovább Sanyi. Belenéztem Szabina 

elkerekedett szemeibe. Riadtan követte a szócsatánkat Sanyival. Meguntam a 

dolgot. 

- Jó, akkor bizonyítsd be! 

- Be is bizonyítom! Hol van a szerelésed Nándi? - Kérdezte Sanyi józanul. Hál 

istennek, végre lehiggadt. 
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- A hálószobámban. 

- Akkor hozd le! Szabina, te is menj vele! Talán ebben még megbízok benned. - 

nem akartunk egy őrültnek ellent mondani. Felmentünk hát a lépcsőn, Szabina 

tekintetétől kísérve megkerestem a szerelésem a hálószobámban, majd lehoztuk 

Sanyi elé. 

- Itt van. Mit akarsz vele? 

- Bontsd ki! 

- De minek Sanyi? 

- Bonccsad mán ki!! - bődült el Sanyi, az ominózus konyhakéssel a kezében. 

Jobbnak láttam nem ellenkezni, ezért kibontottam a tárzsákot, majd kivettem a 

beülőt, amiből kifordult az ernyő belső zsákja. Mikor a belső zsák száját 

kinyitva kiráztam az ernyőt, meglepődve tapasztaltam, hogy az Octane-om kék 

anyaga helyett egy kísértetfehér ernyőcsomó bomlik szét a padlón. 

 

- Kukucs! 
 
A Demona! 

Mindenki teljes döbbenettel meredt a padlóra. Mindenki, kivéve Sanyit. 

- Te tetted oda! - ordítottam. 

- Én börtönben voltam, nem emlékszel? - válaszolt higgadt hangon, szinte már 

szomorúan. A kés a földön koppant. Szabina ijedt szemekkel húzódott el tőlem. 

- Volt időm gondolkodni a cellámban, mégis reméltem, hogy rosszul 

okoskodok. Tévedtem. Számomra immár bizonyítást nyert, hogy te vagy a 

gyilkosságsorozat hátterében, Nándi! Te loptad el tőlem az ernyőt, Te ölted meg 

a Darazsak 3 tagját, te ölted meg a műhelyfőnököt, meg a minap a nyomozást 

vezető zsarut is. Én nem lehettem, mert börtönben voltam. Az ernyő meg nálad 

van. Végig nálad volt. - folytatta Sanyi egészen higgadtan. Ekkor egy női sikoly 

töltötte be a szoba levegőjét. Szabina, kezében az elejtett konyhakéssel, nekem 

rontott. A meglepetéstől egy pillanatra megmerevedtem. Ez a pillanat elég volt 

ahhoz, hogy a konyhakés markolatig merüljön a jobb vállamban. Elsőre nem 

éreztem fájdalmat, csupán valami vasszürke, ködös gyengeséget, amin át a düh 

fortyogó lávája elöntötte az agyamat. 

 Sanyi és Szabina iszonyodva bámulta, ahogy a konyhakést lassan 

kihúztam förtelmes sebemből. A vér bugyogva ömlött, amint a penge cuppanva 

hagyta el a testem húsát. Őrjöngésem a tetőfokára hágott, mikor bal kezemben a 

késsel, nekirontottam Sanyinak. Sanyi dühösen próbált hárítani, ám egy 

őrültségében tobzódó elvetemült alakkal szemben esélye se maradt. Szétfolyó 

erőm utolsó tartalékával szúrtam hasba őt, majd elborított a hullámokban előtörő 

fájdalom. Borzasztó sebem kegyetlenül lüktetett. Gyengültem. Az egész vállam 

egy hatalmas fájdalomcsomóként pulzált, miközben a düh köde még mindig a 

szememre ereszkedett. Ordítva, ismét rávetettem magam a földön fekvő, 

összegörnyedt alakra. Ekkor egy ellenállhatatlan erő durván felrángatott a 
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földről. Meglepetésemben oldalra néztem. Vérben forgó, ködös tekintetem 

Szabinán állapodott meg. Orvosi köpenyt viselt. A névtábláján a Dr. Szász 

Szabina nevet betűztem ki. Meglepetésemben azonnal lehiggadtam. A fájdalom 

veszett kutyája csupán erre a pillanatra várt, azonnal nekem ugrott, 

elviselhetetlen gyötrelmeket okozva. Mielőtt elborított a jótékony, fekete 

sötétség, elködösülő tekintettel meredtem az orvosi köpenyt viselő Dr. Szász 

Szabinára. A szerelmemre.. Az orvosomra?  

 

21. 
 Lassan eszméltem. A múlt ködéből apró emlékfoszlányokból állt össze 

egy furcsa, zavaros kép, mintha egy torz tükrön át szemlélném a világot. Minden 

olyan halvány, olyan életlen volt. Mint mikor egy rosszul beállított 

teleobjektíven keresztül néznénk a szürreálissá vált világot. 

- Mi történt? - nyögtem fel hangosan - hol vagyok? 

 Fájtak a szavak. A semmi mocsarából felmerülő testetlen tudatom 

materializálódott, ami egyre erősödő heves fájdalommal járt. 

- Nyugodjon meg, nincs semmi baj! - hallottam a fájdalom ködén keresztül az 

álmosító szavakat, ám a vállamban pulzáló kín egészen eltompított. 

- Nyugtatót kellett beadnunk önnek. Ugye önnel beszélek, Sándor? 

- Ki? Kiii? - nem értettem semmit. Milyen Sándor? Ki az a Sándor? Sándor... 

Sanyi! 

- Mi van Sanyival? - néztem a hang irányába, majd megláttam... őt! Fehér 

köpenyt viselt, a szeme vöröslött, táskás volt. Láthatóan sokat sírt, vagy keveset 

aludt az utóbbi időben. Kezemmel meg akartam érinteni őt.. Őt! Nem sikerült. 

Körbenéztem. Egy vaságyon feküdtem, bőrszíjakkal az ágyhoz kötözve. 

Mozdulni se tudtam, csupán pillázva néztem Őt! Szemeim a névtáblájára 

vetődtek. Dr. Szász Szabina, pszichológus, kutatóorvos. Kicsoda?? Most már 

végképp semmit se értettem. 

- Sanyi meghalt. - válaszolt Szabina szomorúan. 

- Meghalt? Hogyan? Mi ez az egész? Oldozz el, menjünk innen! Itt nem érzem 

jól magam! 

- Sajnos nem oldozhatom el önt. Gyógyszeres kezelés alatt áll. 

- Tessék? Milyen kezelés? 

- Ön nyugtatók és agyserkentők keverékéből álló szereket kap, amik rásegítenek 

a skizofrén betegek pszichológiai kezelésére. 

- Skizofrén betegek? - egészen megdöbbentem - Te skizofrénnek tartasz engem? 

Szandra, az én szép Szandrám bólintott. Egy világ omlott össze bennem. 

- Én nem vagyok skizofrén! Én jól vagyok!! - ordítottam, majd elkezdtem rázni 

a szíjakat. Ki akartam szabadulni, el akartam menni, mindegy hova, csak el 

innen! - Jól vagyok, nem érted? Menjünk innen! Szabadíts ki! 

- Nem lehet. Ön beteg... 
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- Nem vagyok! Jól vagyok! Engedj el! - ordítottam, majd még erősebben 

rángattam a szíjakat, amik persze nem engedtek. Nyilallást éreztem a jobb 

vállamban. Elöntött a fájdalomhullám, ami csak még jobban doppingolt. 

- Engedj el, te mocskos kurva! - ordítottam magamból kikelve. Szemeim 

kifordultak a helyükről, miközben magamból kikelve ordítottam mindenfélét, 

amit nagyon nem kellett volna, miközben dobáltam magam, amennyire a 

kötelékeim csak engedhettek. 

- Te kuuurrrvvaaaaa!!! - ekkor néhány erős kéz brutális erővel lefogott, amitől 

mozdulni se tudtam, csak köpködtem mindenfelé.  Egy apró szúrást éreztem a 

bal vállamban, majd jótékony homály borított el. Lenyugodtam, szemhéjaim 

elnehezültek, aztán már nem emlékeztem semmire. 

 

- Hol vagyok? - tettem fel az első értelmes kérdést a magamhoz térésem óta. 

Ezúttal nagyon nehezen ment az eszmélés. Az öntudatlanság jótékony tengere 

puhán, kellemesen takart be. Lassan lebegtem a szürkeség aljában, mint valami 

tengerfenéken meglapuló rája. Aztán ebből a gondolattalan, kényelmes közegből 

ellenállhatatlan erővel szakított ki valami, ami ellen tiltakozni akartam, de 

testetlen, öntudattalan semmi-létem túl erőtlen volt bármit is cselekedni. Lassan 

a felszínre kerültem. Éles fény hasította fel az öntudatlanság langyos burkát. 

Magamhoz tértem, amivel együtt járt az, hogy burokként vett körbe a fájdalom, 

aminek helyét, kiterjedését még képtelen voltam beazonosítani. Még. Mert 

rövidesen hullámokban jelentkezett tőlem kissé lejjebb, jobbra. Förtelmes kín 

égette zsigereimet, ahogy pár pislogással később megjelent szemem előtt egy 

egészen jellegtelen szoba piszkosfehér mennyezete. 

- Hol vagyok? - nyökögtem erőtlenül. 

- Itthon. - hallottam egy testetlen, megnyugtató hangot. A hang felé fordítottam 

a fejem. - Hol az az itthon? 

- A pszichiátria zárt osztályán. - válaszolta egy angyal, akit Dr Szász Szabina 

néven azonosítottam. 

- Akkor tehát igaz. Skizofrén vagyok. Az vagyok? - Szabina lassan, szomorúan 

bólintott. 

- Mióta vagyok itt? 

- Évek óta... 

- Micsoda? - hördültem fel, amitől teljesen kitisztult a fejem - Az hogy lehet? Az 

volt az utolsó emlékem, mikor a vállsebemet kaptam... mikor te ... ön ledöfött a 

konyhakéssel. Ez nem olyan rég volt. Egy vállsebtől csak nem kerülök kómába, 

hogy évekig az intenzíven feküdjek! Meg aztán ez a gyogyó, nem egy intenzív 

osztály. A... - elgondolkodtam. Szabina várt - Zárt osztály? Azt mondta zárt 

osztály? Valóban dühöngő őrült lennék? Egy skizo? 

- Igen. - hangzott el ez az egyszerű szó, egy ítélet, ami teljesen a porba sújtott. 

Én dühöngő őrült? Ez hogy lehet? Végignéztem magamon. Fájdalomtól lüktető 

jobb vállamon átvérzett, szottyos fehér kötés feszült. Ezt értettem, ez világos 
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volt. Azon kívül még mindig az ágyhoz szíjazódtam, noha arra nem 

emlékeztem, hogy mikor kerültem ilyen körülmények közé. Mindenesetre a hely 

és a helyzet egyértelműnek tűnt. Itt engem valóban őrültnek tartanak, hacsak az 

egész nem valami ostoba színjáték. 

- Ugye ez nem egy rossz vicc? - néztem szúrósan a szemébe. 

- Nem. - válaszolta egyszerűen. Szemei fürkészve, talán reménykedve néztek 

rám - Azt hiszem, most már tegeződhetünk. Évek óta itt élsz. Én vagyok a 

kezelőorvosod. Egy új gyógymódot próbáltunk ki rajtad, mert eddig 

reménytelenül elvesztetted a kapcsolatod a külvilággal. Évekig egy belső 

álomvilágban éltél, a gyógyulás legcsekélyebb jelét se mutatva. Rezisztens 

voltál a szokásos gyógymódokkal szemben, ezért a főorvos úr jóváhagyásával 

egy új módszerrel próbálkoztunk. - amit elmondott, ésszerűen hangzott, mégis 

számomra elég hihetetlennek tűnt. Ez lenne a valóság? Hisz ez csupán álom! 

Valaki csípjen belém, hogy felébredjek, eltűnjön ez a lázálom. Szandrát akarom! 

A barátaimat! Szandrát és Sanyit! Sanyi... 

- Mi van Sanyival? 

- Te magad vagy Sanyi! 

- Tessék?? - nyögtem rekedten. Nem, ezt nem hihetem el! Ez nem a valóság! 

Ilyen nincs! Világosan emlékeztem, hogy Sanyi meghalt. Én... én öltem meg! 

Hasba szúrtam. Attól csak meghalt nem? ... 

- Sanyi meghalt. Ledöftem őt, miután te .. te a vállamba szúrtad azt a kést.. - 

villantottam rá a legélesebb tekintetem. Láttam, ahogy Szabina megborzongott, 

aztán mégis kihúzta magát majd remegő hangon válaszolt. 

- Az lehet, hogy legbelül így élted meg, de már régóta a betegem vagy és 

állíthatom, semmi ilyesmi nem történt. Egész egyszerűen a saját válladba 

szúrtad azt a kést, amit az egyik ápoló véletlenül kint felejtett az ápolók 

szobájának konyhapultján. Megszöktél az intenzívről, majd mikor utánad 

mentem, az ápolók öltözőhelyiségében találtalak meg. A kés akkor már nálad 

volt. Dühödten támadtál rám. Szerencsére az az ápoló épp a közelben járt, 

hallotta a sikolyomat, ezért közbe tudott avatkozni. Te vele dulakodtál, majd 

kiszabadultál, a karján megsebesítve őt. Aztán a saját magad, saját magaddal 

folytatott vitájában az önnön válladba döfted a kést. Ekkor az ápoló tette a 

kötelességét és lefogott. Sikertelenül. Hasba szúrtad őt. Jelenleg a városi kórház 

intenzív osztályán fekszik, életveszélyes állapotban. Megműtötték. Talán 

megmarad. - szavai tőrként hasítottak belém. Ezek szerint súlyosan 

megsebesítettem egy embert. Talán meg is öltem... No, persze. Még ennyi 

hablatyot! A bolondját akarják járatni velem ennyi marhasággal? Szabina 

biztosan így akar rajtam bosszút állni. 

- Nem hiszem el! - vágtam rá. 

- Márpedig jobban teszed, ha elhiszed, mert ez itt a valóság. Amit eddig 

álmodtál az csupán a saját magad által kovácsolt álomvilág, amibe eddig 

menekültél a valóság elől. Te Nagy Sándor, 38 éves géplakatos vagy. Egy éjjel, 
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rablótámadás következtében elvesztetted a családod. A támadók téged is 

súlyosan bántalmaztak, fejsérülést szenvedtél, több hónapig az intenzíven 

ápoltak. Az ébredésed után nem emlékeztél semmire. Ekkor kezdődtek bajok. 

Elkezdtél egy magad által kitalált álomvilágban élni. Egyre több, színesebb 

személyiséget találtál ki. Az elnyomott gyerekkori álmaid elevenítetted fel, 

mikor a kitalált személyiségeid némelyike belevágott a siklóernyős sportba. Te 

magad sose merted és a családod miatt ezt nem is tudtad semmikor se megtenni. 

Az álomvilágod sokkalta színesebben, szebben alakult, mint a valóság, ezért ide 

menekültél a gyász, a fájdalmak elől. 

 Mikor átvettem a kezelésed, semmi reményt se láttunk arra, hogy valaha 

is képes leszel kitörni az álomvilágod fogságából. Sajnáltam, mert kedves 

embernek tűntél. - folytatta Szabina doktornő a visszaemlékezést. 

 - Hosszú évekig csupán egy beteg voltál a többi skizofréniával küzdő 

beteg között. Sajnos a legsúlyosabb eset, akivel csak találkoztam. Sokáig a 

szabványos gyógyszeres kezelés alatt álltál. Az időnkénti dühkitöréseidet 

nyugtatókkal kezeltük. Aztán egy napon a kezembe került egy siklóernyős újság 

a Madártoll, amiben egy Szász Szandra nevű sportolónő halálos balesetéről 

cikkeztek. Megmutattam neked, mert sokat emlegetted önkívületben a 

siklóernyőzést, meg egy Szandra nevű egyént. 

 Akkoriban gondolkodtam el először azon, hogy az a sport a korábbi 

életedben fontos lehetett. Talán nem teljesedhetett ki, ám legbelül bizonyára 

komoly érzelmeket váltott ki, amiben egyre inkább biztos voltam. Miután a 

cikket megmutattam neked egy nyugodt állapotodban, az heves érzelmeket 

váltott ki benned. Ismét be kellett téged nyugtatózni, miközben a motyogásodból 

ítélve úgy véltem, épp megint személyiséget váltottál. Gondoltam 

megpróbálkozok ebben a helyzetedben felolvasni a cikket. Különös felfedezést 

tettem. A következő tiszta pillanatodban beszámoltál egy balesetről, amibe 

beleszőtted a cikket is. Ekkor döbbentem rá, hogy a cikkel, meg további 

siklóernyős írásokkal befolyásolni tudom a személyiségeid "életét". 

Beszámoltam róla a főorvos úrnak, majd egy újfajta eljárást javasoltam 

beépíteni a kezelésedbe, amit én, személyesen a te esetedre dolgoztam ki. A 

célja, hogy a különböző személyiségeidet konfrontációba hozva egymással, 

leredukáljuk azok számát. A siklóernyős cikkek, beszámolók felolvasásával való 

befolyásolás és a gyógyszeres kezelés váltogatásának hatására, néhány hónapja 

úgy tűnt, a valós gyógyulás útjára léptél. Sajnos ez idő alatt egyre több 

szélsőséges dühkitörést produkáltál, ami nem is csoda, hisz minden gyógyulás, 

minden változás külön fájdalommal jár. Ez a lelki betegségekre extrán igaz. 

Dehát mint tudjuk, hajnal előtt a legsötétebb az éjszaka. Azonban a számításba 

hiba csúszott, ugyanis az eredeti személyiséged, az eredeti Sanyi is elveszett. Ez 

nagyban lecsökkenti a gyógyulási esélyeidet. Jelenleg itt tartunk. Lassan a 

helyzet kezd egyre veszélyesebbé válni, ezért újabb gyógymódot kellett 

kifejlesztenünk a gyógyulásod érdekében. 
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- Ezt az egészet nem hiszem el! Bizonyítsd be, ha tudod! - Szabina erre 

hanyagul megrántotta a vállát, majd elém tartott egy tükröt. Felordítottam 

meglepetésemben. Az arc! Ó, Istenem! Ez nem lehet! Az az arc nem az én 

arcom volt, hanem egy öregemberé, aki olyan, mintha Sanyi apja, vagy inkább 

nagyapja lett volna! 

- Ez nem lehet... ez nem lehet... - motyogtam kényszeresen, majd kezdett 

elsötétedni minden. A vállam is egyre jobban lüktetett, amitől még jobban 

kimerültem. Lassan szürke ködfátyol vett körül. 

- Maradj velem Sanyi! El ne ájulj! - szólt rám erélyesen, majd megrázta a 

kezem. Ettől kitisztult minden. Vele maradtam. Szabinával. Illetve mégsem, 

ugyanis szemeim látóterét őrjítően lassan kitakarta a vörös ködszerű feliratból 

előbukkanó kísértetfehér ernyő. Ettől őrjöngeni kezdtem, dobáltam magam a 

szíjak között. 

- Ne add fel Sanyi! Ne add fel… - hangzott valahonnan távolról egy lényegét 

vesztett, kétségbeesett kiáltás. Feladtam. Az őrület, mint valami ködös máz, 

bevont mindenestül, bohócot csinált belőlem. Krumpliorrom nőtt, meg 

szamárfülem, mekegve-makogtam, makogva-mekegtem, nyerítettem felváltva. 

Röhögtem és ki akartam szabadulni, hogy megmárthassam éles pengém ennek a 

selejtes, szürke orvosnyúlnak a húsában. Mindenféle zagyvaságot ordítottam, 

ám mindettől függetlenül, az őrület ködén is jól láttam, ahogy négy fehérhátú 

King Kong ugrik nekem, majd gigászi erővel, meg hatalmas mancsokkal 

lefognak. Egy apró szúrás az alkaromon, azután máris elborított a jótékony 

semmi ködös mocsara. Lecsillapodva beúsztattam magam ebbe a fátyolosan-

vajas szürkeségbe... 

 

22. 
 Egy magával ragadó, meghatározhatatlan erő zavarta meg, a sötét 

óceánfenékben töltött időtlen álmom. Valami, ami nem hagyott nyugodni. 

Folyton rángatott, miközben testetlen nyugalmamban próbáltam tobzódni. Olyan 

volt, mint egy bőr alá jutó, begyulladt kis szálka, amit nem lehetett kiszedni, 

mégis velem maradt, zavart, bántott, rángatott. Folyton csak rángatott. 

- Hagyj már, neee... - nyöszörgöm valahol a torkom mélyéről. Ezen 

meglepődtem. - Van torkom, testem? Létezem? - motoszkált bennem valahol 

legbelül a felismerés, miközben legszívesebben még mindig zuhantam volna a 

nyugalom végtelen, sötét mélysége felé. 

- Ébredj, Nándi! - rángattak. Valami őrült módon nem hagytak békén! Ennek a 

fele se tréfa. Még a végén kirázzák belőlem a lelket! 

- Hagyj mááá! - gurguláztam valahonnan távolról. Ekkor felködlött előttem egy 

gonosz, fehér ernyő. Egyre csak jött és jött! Nem menekülhettem! Futottam 

volna, ám láb nélkül nehéznek tűnt. Lenéztem a lábamra, ami valami füstszerű 

foszlányként gomolygott a levegőben, úgy háromezer méteres magasságban. 
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Alattam, mellettem, felhők hömpölyögtek a levegő óceánjában. Gyönyörű 

látvány lett volna, ha az piszkosfehér, ronda ernyő nem csúfítaná el a képet! 

Még mindig közeledett, miközben már a részletek is kezdtek kivehetőekké válni. 

Úsztam egy közeli sötét tömeg felé. Kezeim, lábaim foszlányai 

tovahömpölyögtek egy szürke felhő irányába, ami lassan, mégis biztosan kezdett 

magával rántani. Nem bántam. Csak az a csúf, fehér szárny ne közeledett volna. 

Lassan látszott a vöröslő felirat is az ernyő hasán. Gonoszul pulzált. Mintha a 

hasát fogva röhögött volna rajtam, úgy hullámzott, lüktetett a felirat. Az ernyő 

egyre közelebb ért. Hiába menekültem, próbáltam eggyé olvadni a nagy 

felhővel, az ernyő egészen közel került. Ekkor a szárny belépőélén a szemem 

láttára nyúltak meg a beömlőnyílások, egy jókora szájat formázva, hatalmas 

csontszínű,fűrészes fogakkal. Mennydörgésszerű robajjal felsikoltottam, mikor 

az ernyőt vezető pilóta mellém ért. Rám nézett. A sisak alatt jól láthattam a 

vigyorát. Egy kalózvigyor volt. Persze nem afféle Morgan kapitány-féle hús-vér 

kalózvigyor, mint inkább egy halálfej kalózvigyora. A koponyán málladozó hús 

alatt jól látszott a sárgásan feketedő fogak rothadása. A szemek helyén csupán 

egy foszladozó, gennyes szemüreg tátongott, ahogy felém fordította üres 

tekintetét. Sanyit láttam. Rémületes látványt nyújtott, ezért ismét, 

dobhártyaszaggató dörejjel felsikoltottam. Ekkor az ernyő egész egyszerűen 

belém siklott. Kitöltötte szürke felhőfoszlányokkal teli hasüregem. Émelyítően 

bennem kavargott. Tüsszentenem kellett, amitől egy jókora villám hasította 

keresztül a belsőm. A villám egyenesen telibe trafálta a kísértetfehér ernyőt, 

amitől az, egy szempillantás alatt szürke hamuvá foszlott. Még a 

csontvázpilótája is leszakadva róla, meredek zuhanásba kezdve. A test csak 

pörgött és pörgött, majd kikerült a látóteremből. Elnyelte az alant terülő 

szürkeség. Újra felsikoltottam, majd ezen dörej után, jókora esőcseppeket 

könnyezve zokogni kezdtem. Mindenem elázott, mikor magamhoz tértem 

rémlátomásokkal teli hagymázas önkívületemből. 

 Amint feleszméltem, majd kinyíltak a szemeim, Szabina ijedt tekintetét 

láthattam magam előtt. Sírt. Kezében egy vizespoharat tartott. 

- Bocsáss meg Nándi, valahogy fel kellett ébresszelek. - tartotta elém a poharat. 

Megértettem végre, hogy miért vagyok olyan vizes. 

- Bekötöztem a sebed, de sok vért vesztettél. Kórházba kell menned. Sajnos 

eddig még nem tudtam hívni a mentőket. 

- Mi történt? - kérdeztem. Nagy nyögések közepette felé fordultam. 

- Sanyi meghalt. 

- Ez nem lehet igaz! - nyöszörögtem fájdalomtól elkínzott arccal. 

- Dehogynem, igaz! - sírta gyötrelmesen remegő pilláival a számomra 

legkedvesebb, legszépségesebb leány. Olyan elesett, olyan szeretnivaló volt 

ebben a pillanatban. 

- Nem, nem! - ráztam a fejem - Nem lehet, hiszen én vagyok Sanyi! 
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- Miket beszélsz? - nézett riadtan a szemembe Szabina - Te nem vagy Sanyi, te 

Nándi vagy! Sanyi ott fekszik, holtan! - mutatott a lány tőlem jobbra, egy földön 

fekvő, véres kupacra. Felsikoltottam. 

- Sanyit te magad szúrtad hasba, aztán elájultál. Nem emlékszel? Amíg 

eszméletlenül feküdtél és mindenfélét motyogtál valami orvosról, meg 

zártosztályról, Sanyi hosszas kínlódás után kiszenvedett. Gyötrelmes halála volt. 

Ó istenem, micsoda borzalom! 

 Szabina zokogni kezdett. Vállai ütemesen rázkódtak, miközben kezébe 

temette arcát. Rettenetes, szívfacsaró látványt nyújtott. Szólni se tudtam, csak 

néztem ezt a bánattól elgyötört, gyönyörű teremtést. Kínzott a lelkiismeret, amit 

vele, meg amit a saját gyerekkori barátommal tettem. Sokáig így maradtunk. 

 Később a lány abbahagyta a sírást, majd felállt, a házitelefonhoz lépett, 

aztán felemelte a kagylót és tárcsázott. Színtelen hangon beszélt. A rendőrséget 

hívhatta, mert hallottam, ahogy bejelentette az általam elkövetett gyilkosságot. 

Riadtan figyeltem, ám nem avatkoztam közbe. Nem is tehettem, mert nagyon 

legyengültem a vérveszteségtől, ami a vállamból lassan még mindig szivárgott. 

Felültem, nyöszörögve a falhoz támasztottam a hátam. A vállam tompán, 

lüktetve fájt épp úgy, mint a szívem, ami egészen elfacsarodott, látva a lány 

hűvös közönyét, ahogy rám nézett. 

 Mikor végre letette a telefont, felszedte a táskáját, aztán köszönés nélkül 

kilépett az ajtón. Magamra hagyott kínzó gondolataimmal. Gyötrelmes pillanat 

volt. Tudtam, éreztem, soha többé nem láthatom a lányt. Lenéztem véres 

kezeimre. Sanyi vére tapadt hozzájuk. A barátom vére. Ránéztem a véres 

kupacra, ami valaha ő volt. Sanyi elkínzott, viasszerű arca ebben a helyzetben 

egészen felém fordulva hevert a földön. Iszonyatos kínba torzulva fagyott végső 

agóniájába az az arc. A szemek élettelenül, mégis vádlón meredtek rám. 

- Te tetted ezt! - égették belém a felismerést Sanyi tompa, opálos, holt-szemei. 

Lenéztem a földre, mert valami megcsillant rajta. Egy vértől iszamos késen 

akadt meg a tekintetem. Épp a kezem ügyében hevert. A vér a földön - talán 

egészen véletlenül - egy ernyőkupola ívét formázta, mikor kifröccsent Sanyiból. 

Sanyi vére... Sanyié. Megragadtam a kést. Nehezen ment, nagyon súlyosnak 

éreztem, ezért végül inkább két kézzel markoltam meg. A kés hegyén 

megcsillant a lámpa fénye, mikor a hasam elé tartottam. Remegtem a 

megerőltetéstől, miközben ezt az utolsó mozdulatot még meg akartam tenni. 

Nehezemre esett. Nem bírtam meglépni, noha rohamosan fogyott az erőm. 

Szabinára gondoltam. Az üres, érzéketlen tekintetére. Ahogy rám nézett, nem 

volt abban semmi más, csupán vádaskodó, üres, érzéketlen fájdalom. Elöntött a 

bűntudat. A keserű pirulát egészen kiittam, ami némi erőt adott. A penge 

lecsapott végre. Éreztem, ahogy a kés hegye átvágja a zsenge bőrt, hasfalat, 

majd miszlikre nyiszálja a beleket. Borzalmas fájdalom járta át a belsőm. 

Világosan éreztem a hasfalamba ágyazódó kés élét, miközben valahonnan 

belülről a végtelen fájdalom kínja perzselte szét az idegrendszerem. Rettenetes 
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volt. Hangosan felnyögtem, nyöszörögni kezdtem. Az oldalamra dőltem, a 

kezeim erőtlenül lehullottak a kés nyeléről. A fájdalom ködén keresztül, 

homályosan láttam Szabinát berontani a helyiségbe. Fehér orvosi köpenyt viselt, 

mellmagasságban egy pici plasztik névtábla, vidáman fityegett rajta. 

Aggodalmas arccal nézett rám. Valamit mondott, de már nem fogtam fel 

szavainak a jelentését. A fájdalom szinte kiégette az idegeimet. Tudtam előre, 

hogy fájdalmas lesz, ám ilyen borzalmas kínra nem számíthattam! 

Nyöszörögtem, egyre csak nyöszörögtem, miközben végig a tudatomnál 

maradtam. Tompán, kínok között fetrengtem, mégis tudtam magamról, tudtam, 

hogy rövidesen meghalok. Ám az önkívület, majd a jótékony, fekete halál mégse 

akart jönni. Összegörnyedve, alulról néztem a fölém tornyosuló nő szép szemeit. 

Riadtan tekintett rám, valamit kiáltott, miközben a füleimben dübörgő 

fájdalomtól semmit se hallhattam. Süketen néztem tovább a szép arcot egyre 

jobban kitöltő aggodalom tükröződését. A szépséges alak mögül egy füstszerű, 

ocsmányfehér borzalom burjánzott elő a háttérből, majd fölébe magasodott. 

Rúzsvörös vigyor jelent meg ott, ahol a szájának kellett lennie. Csontszínű, 

fűrészes agyarai az előtte álló magányos szent vállába mélyedtek. 

Döbbenetemben kiáltani szerettem volna, de csupán egy elkínzott nyögésre 

futotta az erőmből. Mindent kristálytisztán láthattam párás leheletem ködén 

keresztül. A kíntól kiélesedtek érzékeim, végül öklendezni kezdtem. Ekkor egy 

vöröslő, vérgőzös felhőből bontakozott ki a szemem előtt a kísértetfehér 

ernyőkupola, alján egy vörösen pulzáló alvilági felirattal. Lassan gyűrűzött elő 

résnyire szűkült ajkaim közül. Lassan, méltóságosan. Iszonyatos kínok 

közepette bontakozott ki a vérgőzös füstből megszülető Demona, a haldokló 

lelkek túlvilági kísérője. 

 Résnyire szűkült szemeimmel még éppen láthattam, amint termiket 

körözve, ajkaimtól elemelkedik, majd a sötétben fölfelé gomolyogva, 

elvitorlázik a lent hagyott sötétségből, egyenesen a fény felé... 

 

23. 
Orvosi zárójelentés 

Név:    Nagy Sándor 
Született:   Eger, 1976. május 26. 
Anyja neve:  Kiss Elvira 
TAJ száma:  132 901 000 

 

Kórisme: Mániás skizofrénia, súlyos 

személyiségzavarral, szélsőséges 

dühkitörésekkel. 
Kezelés: A beteg 2003 óta áll kényszergyógykezelés 

alatt. Az injekciós nyugtatókkal és 

gyógyszeres kezeléssel csillapodtak a 

tünetek. A betegségből való gyógyuláshoz 
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hosszas kezelés szükséges. Ezalatt a 

betegnek nyugalomra, ingerszegény 

környezetre van szüksége. 
2006-tól, családja jóváhagyásával (az apa 

írásos engedélye az orvosi jelentés 

mellékletében található) a beteget Dr. 

Szász  Szabina, egy radikálisan újfajta 

kezelési módszernek vetette alá. 

2007-ben a beteg állapotában időszakos 

lassú javulás lett tapasztalható, amit 

követően a beteg állapota ismét rohamosan 

romlott. 
2007. szeptember 6-án a beteg - az ápolók 

hanyagságának következtében - hozzájutott 

egy konyhakéshez, majd őrjöngésbe kezdett, 

a vállán megsebesítve önmagát. A beteget az 

ápolók segítségével Szász doktornő 

nyugtatóinjekció beadásával 

lecsillapította. A vállseb szakszerű 

ellátásra került. A beteg további 

dühkitörései következtében való újabb 

baleseteket elkerülendő, a doktornő 

elrendelte a beteg ágyhoz kötözését. 
A beteg 2007. szeptember 7-én összeesett. 

Az agyi ultrahangon a vegetatív 

idegrendszer az élethez szükséges 

legminimálisabb értékeket se mutatta. A 

testi funkciók emellett továbbra is 

kiválóan működnek. 

 

A továbbiakban a beteg életfunkcióinak 

fenntartása érdekében javasoljuk az 

intenzív osztály spec. részlegére való 

tartós felvételét. 
 

Aláírás: Dr. Prof. Gaál Lajos, a pszichiátriai 

zártosztály főorvosa 
Kelt:    2007. szeptember 8. 

 

24. 
 Dr Szász Szabina vérvörös, táskás szemekkel állt az életfenntartó 

műszerekkel agyonzsúfolt kórházi ágyon heverő test mellett. A számára 

legkedvesebb és egyben legkomolyabb szakmai kihívást jelentő betege hevert az 

ágyon, a biológiai életfunkciókat életben tartó gépezetek csipogó, zúgó, sivító 

zörejétől körülvéve. Nem hitte, nem hihette el, hogy ennyi befektetett munka, 

ennyi nélkülöző gürcölés és álmatlan éjszaka után kudarcot valljon. A remény 

feladása helyett, napi munkája befejeztével, mit se törődve saját 
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elcsigázottságával, inkább eljött és megtett minden tőle telhetőt, hogy a 

kómában heverő Nagy Sándor földi porhüvelye mellett, megpróbáljon ingerület 

útján újra életet lehelni annak agysejthálózatába. Nem számított, ha nem 

normális módon indultak be az agyi funkciók, hiszen azt a kóma után talán 

lehetett normalizálni, vagy legalábbis közelíteni a normálishoz. Amennyiben 

persze a normális létezett, amiben Szabina, a hosszú, pszichiátrián eltöltött évek 

alatt vastagon megtanult kételkedni.  A lány, a kóma beálltát követően azonnal 

elindította saját kis mentőakcióját, hiszen a világ számára Sándor, Sanyi halott 

volt. Csupán a jogszabályok értelmében nem lehetett még egy ideig lekapcsolni 

az életfenntartó gépekről. Szabina volt az egyedüli élő ember, aki megpróbált 

bármit is tenni Sanyi érdekében. Ez alkalomból egy érdekes siklóernyős cikket 

olvasott fel a Madártoll nevű ultrakönnyű repüléssel és siklóernyőzéssel 

foglalkozó szaklapból. 

-"Abban az időben, Szász Szandra a legjobb női siklóernyős távrepülő 

versenyzőnknek számított. Épp az Eged-hegy északnyugati starthelyén állt, 

megfelelő befújásra várva. Versenyzőtársai és barátai vették körül, saját 

szerelésükkel várva az Eged-liga ablaknyitására. Mostanra már mindenki 

előkészítette repülő szárnyát, combjára szíjazta bekapcsolt Flytec, Brauniger, 

Kretscmer varióját, majd a startra várt. Dagadtak a Discus 2000-esek, valamint 

a Nova Phantomok belépői, mikor beléjük kapott az óránkénti 27-33 kilométeres 

szél. 

 Egyetlen hófehér ernyő virított a szélben; Szász Szandra kedvence, a 

vörös Demona feliratos Comet Papillon, ami hisztisen rángatta ki magát a 

kemény kislány kezéből, aki vasszigorral tartotta magánál az irányítást. Egy 

apróbb almulásban aztán fellendült a vakítóan hófehér, karcsú versenykupola, 

majd lazán előrelőtt, amit a kislány reflexszerű fékekkel megfogott. A szél 

belekapott a kupola alá, ami Szandrát brutális erővel emelte mind magasabbra. 

Mire a kislány beleült a legendás fekete-fehér csíkos, diagonál hevederezésű 

Condor beülőjébe, már legalább ötven méterrel a starthely fölött lavírozott az 

erős lejtőszél emelőterében. Nem kellett sok neki a termik megleléséhez, máris a 

starthely fölött körözött attól távolodva, magasságot gyűjtve. A többiek 

irigykedve nézték, illetve az ügyesebbek gyorsan követték a kicsi lányt. 

 Aznap sok baleset történt, köszönhetően az erős, lökéses szélnek. A 

legtöbb pilóta a környező fák lombkoronáján landolt. Volt olyan pilóta is, akinek 

a start közben kibomló mentőernyője húzta őt be a starthely mögötti fák közé. 

Ám minderre Szandra fittyet hányt, ugyanis a versenykiírásnak engedelmeskedve 

vezette hófehér légijárgányát Mezőkövesd irányába. A továbbiakban az ő 

élménybeszámolóját követi a cikk. 

- Egymás után hagytam el az Eger környéki falvakat, hogy a mezőkövesdi 

víztározót elérve, kiengedett trimmel lavírozhassak át a tó fölötti merülésen 

keresztül. Mezőkövesd előtt mindössze ötszáz méterre süllyedtem, mikorra színes 

szárnyak kezdtek beérni engem. Itt már tisztán látszott, hogy a többiek szintén 
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megmerültek a tó fölött. Csakhogy ahol merülés van, annak közelében emelésnek 

is lennie kell! Jól tudtam ezt, így biztos kézzel vezettem be ideges ernyőmet az 

újabb emelésbe, ahonnan végül ezerhétszáz méteren távoztam. A legmodernebb 

műszernek számító Garmin E-map varióm - aminek a segítségével feleslegessé 

vált fényképeznem a fordulópontokat, hisz a verseny után a versenybírók 

laptopon pontosan láthatták a repülési útvonalam - jelezte, hogy a fordulópont 

közvetlen közelébe értem. Azonnal fordultam, majd irányba vettem az Egedet. A 

neheze még csak most jött, hiszen a céltáv kiírás szerint az eddig repült gyors, 

hátszeles szakaszból lassú, ellenszeles szakasz lett, egészen az Eged leszállójáig. 

Itt vehettem előnyét az ernyőm hevederzetére szerelt régies trimmrendszernek, 

meg a modern gyorsítórendszer együttesének. A félig kiengedett hátsó trimmre 

koppig kinyomott gyorsítót toltam a lábaimmal. Azonnal meglett az eredménye, 

hiszen az ernyőm lassan meglódult Eger felé. Gyorsan merültem, miközben 

szinte faltam a kilométereket. Egy ordas csukás ugyan összejött Ostoros faluja 

fölött, de lekapva a lábam a gyorsítóról, még a félig kiengedett trimmek ellenére 

is ki tudtam korrigálni azt. A csukás miatti egy körös merüléssel elég sok 

magasságot vesztettem, ám még így is jóval előrébb tartottam a többiektől. Hja, 

akik nem tudják kihasználni a trimm és gyorsítórendszer együttes előnyeit, azok 

így járnak! Pedig az ő versenycuccuk sokkal drágábba fájt, mint az enyém. Ettől 

a gondolattól nevetnem kellett, miközben a győzelem felé vezető pár száz métert 

repültem meg az Eged nyugati oldali leszállójáig..." 

 Szabina hangosan olvasott, miközben az egyező vezetéknevű 

névrokonának történetén rágódott. Milyen színes élet is ez! El tudta magának 

képzelni ezt a felhőtlenül szilaj, boldog életmódot. A gondtalan vidámságot. 

 Ekkor valami megvillant a szeme sarkában. Remélte Sanyi keze mozdult 

meg, azonban a létfenntartó műszerekre pillantva látta, hogy a ritmikusan 

működő biológiai funkciókon kívül semmi jel se utalt arra, hogy Sanyi éledezne 

a kómából. 

Egy apró árny vetült az ágyon heverő mozdulatlan alakra. Szabina 

zavartan kinézett a kórház ablakán, majd a messzi távolba bámulva láthatta, 

amint egy pici siklóernyő teker a magasan fölötte terpeszkedő felhő irányába. 

Az ernyő kísértetiesen fehér színnel ragyogott, miközben a szárny alsó részén 

egy kivehetetlen, apró írás pulzált vörösen, a lenyugvó nap csillogó sugaraiban 

fürödve. 

 

Vége 


